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ثىة+51تقدلم

جمبماسالرد،ءبركراهـممنوساؤف!يكجفم

الإ-لاءتةال-وث--!الامأ،هـين1

الىجمالىحمنالثهب!مم

نىلمنصلىوو،اولإنتوبور.ةنكتوإ،ةص!دوتمبثهالحد

آياتابادءله4علإأ.فىل،ر-لتموظإ،فبياأءةوبءدنا-:دطا

منوبخرء3"صلامصهبل4رءواةخامقالمهبهجهدى،بينات

وبصد:،بإذنهال!ورإلىالظلات

وثحرت،الإؤ-انبهائه،ءرماظادالإ-لامالترآنصتابط!بن

مم!زة،والو!اناةحرواوالقلب9ءةلءاطبءهجزةوجحلا

.اله!ورفراءنةبالاتنقضىئمةأة-ية

يمصداااةرآنابأنيم--ب-ءنباءوالأدوااطاءطف!روناقروقد

وروعةثبرالتأس-ر.نلاب!اوشهدوا،وقء-5غوالقولمنن!ط

ثر..تأوأسراراعباز.نواحىتحلإلقحارواثمالإعتازوكاللأبيان

!ماص!خريمنماطامنأفيهوإت،غببةاأت.ارفيهإن؟ظلوا

وان،واوءيةقالرابهاوثمهلمحوالجةمعالفردبهاب+دوالا-تما!ى

إلىإشاراتةيهوان،إمأ-وامنوءبرابةتولءنأخبارافه،

وا!رةمحاتالإنسافيةالةةسوأءصارنيةاحواا!ائقءنكثير
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ير.والتصوا)بهانفىتإصإنهطزةردنهإاوةاو.بة!غص

با(لملاو-ي!ركعا-وانببهونلايمدوأنوغرر.وهذا!ول

ص!يم.اطاككرلآثاتيرددبر

اوالإدراك4الإحاطزوقةموآنا)قرفىو-ةيقفالإءجمازءصأءا

ؤ-قر،ةطعاهثنالىوحعلىثبفها،ىالأنىهذاصرفاوإلا

ءنهاو-ئبابو-ث!هافتآبدد،أ!وراء11.اركلاقبالخاوقئصلأ

.اوالأ-زانللأاوف

أءاهـ"وتة!اءل،او-"؟انلهفيصمعالذىالأعرا"إءصوما

وثقين)ثهاتفىا)فإيمإلىخةس9ادة8ز،دةل

أ-انالايردو"طهخبصفىو!ةطرةبردالذىأنوراهذاصوما

ةةائه)وطهارء"حالالى

،الظداتو-جزاخلاةثاواتبما-تشابأشاالهدات"ءصو!ا

ةهمصل،الصح!حبمحنا.ةىءصيبدوو"باطل.ناطلىفهمتاز

الاء!ازسرءان)اثبر.دببخيةةوراإوحد-"حونكا"

!زاصأسه-الادرقىقىأنثر-ا)5نحن-قو)فا)5هج!اقهو،س،وكل

.؟يماطالهايمأنتأكإماملتناإلالاالاعلم

"+

نبلجاادراسة-ءلوءماوانثأأمنذ-بي!الهرعلاءول-اواقد
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،النا-ةهذ.ءنإعحاش.وءوهزهينويم،حرةرآق11فىإبافى

نقد،1والبلاغةعدمفىمقابيسمنصا-وس!اإايهأدات!متوكا!ة

لفرف،اكظم5،تنظراطبهوثم،الجازأرانهـنماةهـ،صواةدر

ار-وناكبوالىثم،بههض!!ا"ال!!طماتوءلاة،ا)كركمبأسرار

اقفة.ادراصاتن4انيألىيثواطديمالظفى

:اييومةةدمهاكىصدءابااو

"هبرىر-بعد!ص:ورلىآي!راهيان1

"لم!دراسةفىقي!هداكأا"بهوث-إث-ا-لةق،-!"و

ير.الة-ووروعةالأصلىبجمالىعنيم:فاكىالض!ايل1،ذةرآ9

ئبل--صدرمماكثيرءلىاطعبهاأاؤاتبيةأدةاسهدرة!ر

.دراساتءى

!ارى"وتو-يه،)د-لىيننهخعةبةجماث؟ونأنوفىجو

يم.حرا)تكلاب49اسصدرإلى

نجيه،-89وا-خاعبم:ابها)..ليرزةناأن-نه!ص.ط-4؟أوأ

مأالنمهروأ"مو،إولىا!"ف!و،دةتقو!فةإ"

الإ-لمرء:ةالب!وتب.عأ)"اءا!ءين

بيصارالرحمنعبدكمددعور
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اهم!ماطض؟ابنئثرررإا

واحد،ةرنلاكضابصيءاالقرون"ءريمكمابالة-رآن

الأجيالتبهماءوءقاهأالمابلاكتهلملىينظرأن،1-ثودكل

وفد،ادقثتوالتحلإلالثاقبالنظربمدهاإتفامنالمتماتبة

درستهماءوءفىالىةيماالبلاكة"ذ.منأقيدثأناليومصاو)ت

قمداسةةةالث،بةونادا!4مالأكررلا،لاةةاظت"ذهمن

الت!رارأصبحبرث،القديمالزاثمنمةيرنشرأنبمدصقبولة

ولكنالدابعوالتثوةقالجذإاببالمرضتسضمهمااخباص!أممدعاة

مضيظ،المطهكقالظروجوهءناليهأهتدىبماقهلماإمضلأ-باول

وحسبى،التو%يهوطريفارأى-ديدمنبهافههـفتحقدمااليه

في4ادير-!هىي!دلافياحممتدطربقفىاميمةخطرةأخطوأن

تطر.وأفلام!طرةءقول"ةاكت4!اما

،يجازالاوطنابل!وا،الرقةوالةالجزمحن-ثتءدة؟-ثتقيد)قد

انصاوالاقناعالهلاكأو*ه!وير،والنو!،ازوا!وا!قيقة
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الأسلوب،فى"سجعوقضهأالموضوع!والوحدة،القرآنيةكلفمه

خدى51ئمأترة؟بلاطوةص!رمن!دإثذلكعنقيرتت،ق!رآن

ومناهضةالىأىءنافشأ?لىالمادى"!-برأوحا.لكهيرتمدالى

الةولو-و.مناليهتديت51فيماالقراءأضركأنرأيتنمالد)ءلي

بنقدكاشفيهمحينصهةذاالةولمجالسي!دءنء!مأن!كلالما

المؤمنولوأءلىأهز-بمد-ا)كريمو"،رآن،ءو-،تسديد)أو

بحث،منأقدمبكلاتةهلمقتطأ-!يحءنتسكتأنمنشدارس6

اسديد.االهوابمنأثمة4تضثرأى-د-%ا!!

،رة01الهعنالإشارةف!اتةكأءقدمةفىالقارىءءلىأطيلو)ن

بم"حراولىا.نأجدأنراجهايد؟"ينا)هرحفهذ.نركأيا!

-و!تءلإ،لافهإلاف!برفهوماأصابأمأخما-أالجت!دذواب

أنيب"!!الإ"

البيومىصءبكو.ل!
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حمثفر!ءأكلؤب

بأ-لوبأ)*رب،!أوسلمءلميهافهءك!ءكيقرآننزلحط

و-أه!ءابا)مايى!ر.يلوندهثين!اوينفظرا،إ،لهمميلا

-واتأأناةرآناقيدالموةد،رص،ء15يشب-وا3أن،وناظلي

ا).،اعواا!ةمافاذالم!ق-ولمةدإرىفبدوامثلمنبورة

""8ارأ"م!ؤماباهونتةايب!غاء4أو"ةمياحةفرسانبمدوم،سبيلا

ول"ةانبحةةنارةية.الأدواتةد2!يضدو،"بارعةوأضمارم

كأ.فىحادهثينالقرآنمماأكنهموقفوا،إوومثرالشهربراخنجة!خا

وانةمو،،،لممء!دلاجزاإ5"ةول.نبنهطاثظ-أهم)قد

يدر3ون!:فردظل!قينصبنهةإ)ةضموحروفمنك!اتهمبألف

ءمدموكان،محاكاتهت--ملإصاأندون"رومة،!صونطوت

ونالمناةفيىهـةممة!5جشصاءريقولاأنافىولمق"الجدبواغ

ا!أ--قإظاةربئ-5ةو.أوبباقرهـنهترافي،واحهذائهلمعمارضته

!عاةنةةنء:لمه4إ-ورةاتآ-وأنا)ةرآناهميتدطناؤبادامفا،ل6

.بئطةونؤاا)؟*يدرع3ئم،وحةداغضهانفر-مم

يمونأنلاة!ها!ةذوىن5ة.يز11الأطوبباحب!هدإن

بد-الجربا؟.يىقىأإقوةمو،قيلمه؟ا"-دماحءةةكيرالا-مضلىقيز.
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ةة-ثمبلاءأاحتذ،.قدةرتب-إفإلىالوشائجبأةربي!تةيئ

يدس.بحهث،والإبداعالتةك!.نإ"يديزأناسهتطاعءا04ءإائه

اظطواتإدر3ونودوا)ةجىدالتقاهيىإينالصلاتوئيقلماؤدون9

ش-تطو-خطوةد.تجدبدانفىالمتكرذا5ةط+ما1)كأالواض!4

-كأ،يفالبكلاتالحتآتتااةصإة"-":تلاك!ولى5يددال!تلاأا-ةةا

ل3!رءة!رو..الةووبيةأدبقة!لر-بأصرع"01الجددءذأس.حأااذ

"4-اصهلموأنعءفا،لآنانةول؟ةةةهءدر-"اذصهحأوأ،إمو.وبا

اشتراثالوةةاءلميهيمدفلمتهمحاكاوت-حرت،ا-ةذاؤ.-ولةدبىالأد

*إطا)الئرآنفئلوةداين"ئا،تءإرءنممتازبائةلأصاإبداعهفى

منقطمة4لإعاق4وظل،يهصوتذامةلديردةا،تيز411ة-دوأةردالمت

.ونالقراءر!ونراةاءضتوقد،الا-قاوإقسا9ءنالأدبى.!طهافى

طابم-منريباةت:-وأنا-ةطاعمنا)قائاينبافاءءننجدأندون

.،ا-ذاء"فىا!والاالأءوامة،قوأ.ورد.وردءمهاص!يماطالذ3ر

ا)-ءاق3صوءتغفى؟لةأوآيةةهاسةبا4إأد!لىأنهصاراة؟نااب

الأ-اوبءلىأصفىاقأمنأ)قة"بكلانة-!اعلىو-دل،ءبمفىباهر

الهاحهة.نةإضانابةءنالأعماوبفتزاذاةمى،وروءةج!اء

ولايماليفىالذىالممجزال!+نأن!اءلىالدإ.ليأظ.تقدالأ-رى

اتمهتاك!قل35تاإ،فىا*ةولاك%له،اقرونا!دقتو!طذا
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2-

كانولرةله5هـأتونلاالنرآنفيافيأرواأنكلوا؟ني!ش

."ظهيرا)!عنى،"هءكم

ليكوتقلبهءلال!!ىار-فت!درالذىيم"حرلةيوهذا

صبحأبحيثينا،5ولةول،ظا)باابالفصاحةا:ت!ار.ء-نالمرصايئ

الةرآنءنأ-لوبي!+دبهإلىأعصلموبذاكان،ءهر.فى"بلفاءبد،

منعنهيصدرءافية)طلاص!.ثالدار-ينأمامماةة"تفحا-بضحادأا

ءلىظطهةدلالة!إثةدلمم!ز"إن.ن4محلإيتشل؟امهدعةرل1

لتصلأحد-ازولوءاكا."ا؟ثساطوقفىلإحاإوحاءط"ةرآن/أن

قى-%أنإقيظئاينا)ةا!حأةوهواللهلىسولباز4ءةيدنوأنالبلفاءا

!الو-ىءن04ثصهإعمماربثبماالخطابنهإياوالةهوىحديثه:.ق

به،طاباصلافةطةتالبوىلا-ان4قيةيلإ؟لاأبراالناةدونءةدوقدا

الأمينالةيأنءلىساحأما،).لاذلاثوكان،أقرآناطابمعنالأدبى

بكلاأيةاستأقوهوفويماو-حامنةهاخة؟ي!كرعأوباةقلا/

)منكانئةاكاانسانطوققاير

جز،المهنا)155ءنءقاوءة"ابظهيوأ.ءاا)مربقرآن9اقى

م!صاصاحائنو،نفاذ.وعظيمةطته4-لاوةءنهمندشنالمهادركزأ.

تو4أوفب،وا)ةوااةرآنالهذا-ت.+والاع!ماثهح!فيهاقولاب!ل

"ذاانقولاأوالأولينأسا!برالاءذاإنه!ا+هل)ةإنالثاه-لر
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تومعيهةوأطافقرا.أةكإلا"ذاإقزوفىأوالأولبناساطير،لا

وأصيلابمرةعلإ"لى5فصاكتذلمبماابنالأوا-اطلمبروةولاأ!نآخر

ضوءنعكرتفىىكابراا!ةدالمحاةثحدفهـويثز؟:لئحون"-ا!احإن

"ؤلاءأنإذ،إبتهانفدةه،ةةصهة)!لةءهيهبهرتوةد+":.س

قدبيمىأنالنفاذ-%ثير.وحذرواالقرآنروعة!واقدالجاحدين

اال!وجهتافثتقدونلابكلاي!تةونف!م،والبنقالدخلمنءاءالبر،

فيتبمو.الهربءلىاوا!حب!ة،ثهءناويهطرأنعلإ،ءزوقدندالمها

الملبرءخ-أعءدآذإثةؤكدماالأولىادهوةءواةفوذ.

للإيشوىر:فةةول4"هتإلى:يرةأولاءنصوءاءالداوبمشف؟

الأخةصوبخاحربسةهانوأتابئهثام-ولباأأنا)ةءوةئلدلاعن

الةأسونءذرواقرآنالهذاايست+وألاصونةوانوا،كايقشرابئ

بتط+ونلا؟ذب-%.ترتحتودء!م،--ر.إلىي!هيراأن

نهس!واافإذا--"+ون--ثإلىمفثرينيفلاوناكانرءقاوءة،

ودوا"ألاونتاهدو:لاوءونتذوافأقالطرقتلاقواالتلاوة)مد.

وتلاقواا--"مو)الثالثةا!لةوق،إقةرمنالأاب!مثقتدى3يلا

إلىءضيقبئالأخذىذهبا)-باحأصبحفلا،،!صتنكريئ

،جلىفقالىعدنسامنصمتكلا-ظلةةاأقاخبر:لاةقالسفيانلىأ

وأناالأ!س!ال،نها4يرادماوأعرفأعرة!اأضباءسه.ءتإتد

http://www.al-maktabeh.com



13

صفيانأبا4"ة-الصالي-ألهج!أبىإلىاة!رفثم!!ذلد

،سفكءةافءهدبفوونحنعناتناش:ءهظق-بما!اأابرفقال

على:يناتجاإذا-ئءطبناةأاوأمطو،تإةاو-!ا.ناطهفأاطه.وأ

،ا)-حماءصنارحى?"يأأجماءنا:لوا،رءانس!كؤو3تا،ركبا

كا!ة!دة،ولاا.،إءنصلاواثهأ"ذهندركنتى

ث-تثعرونهلاكاةوادوانديئا(15هؤلإءمظقفىتولهةؤأذ-ا

ئم-باصاا-خنا)"ملىبهإهدواءاروءتهيدركاونولااةرآناهبربأ

ا-غاء3ءناور-5ثم،اا)ظلامينء،تترإا.،الاسماعإلىااندةص

بممئم!مة-مهينتءودواألاعلماد3الهوأخذوا،ءايهاتلاوءووقد/

قىآن!أعن-طابىوأبىسصةه؟نأاليىؤكلالأتةص-رصةمال

تضوب9لأ-كارهحرصاء4االا-ءعءلى-ر-اوةدنةي!ا-فى

جهلو51وأما،ب!موأشلأفقدصصةيانوةأأءا؟اردودجمب511لا

ا،-ألآله-تأنيملنإذا!لادع1)-ةارأة-،ءنفبهثظ-ةنة-رافقد

!تزومكأءةافوعهدبقبينولةا)18ء-ألةو)-ءصماارحى-ألة

وأهواؤهااإةث.بة15آراؤ11نحةلمفةبهاعاتشةركايت

بدءذىىءبارحطرالترآناءلىةادءفىاقى؟ا،ادبمشةوخ،4افىية

صيحات!ط!:وانأتماهـ+وابلما!اعات"ذ.وسرءسنادهارةتأإنة

فهالقرآالهيانروعة4عنثة!ءماءص!مفلد،مةةو-3فىالإءتاب
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ممتا؟"اي!ءصاب9لمهذايحدثأنوطه،يى.نر.تأو!ئةاذ.صرعة!

نؤلؤ،.ثة-ووءدىأبهدألىبرةص!ا!فى؟!ونءنففوسفى

ءنرآن11%صاعيفرىحعثكانا!زوىالمضير-بنبارليددلث

!الى،اد.نةرواادببانروء4ءنثدسلماير.+"ديمانثمافى.ر-ول!

بظالتقزهذااءإداءن4")!ه4إلبوسهى4و!اصهجملأبوضبرحتى

فهو:صهةة!حةاءصذليدوا4نقال،اإةوةء9ا،ةبة"نثهيحدماخئ!

للوولا،كأ5ة!صد.وار-زهأوبالثمرأء!رجلمنتشةرقما

4،لىسووا،-زلىالاثذأورهالث"ذا.نئميئ!عدليقومثه"ازىما.

لميهدأقوأخدقلىأع!ةوأنك.رأعلا.وأناطلاوة4ءلي!أنطلاوة

ر:إن!والفىح11-جملبوأ-فةأ،قيتهمالي!مة،وا-لىوما

فى)ثؤ-رساهذل3ثم،ثمحرطوففيهل-بوحىقوملثكءةيهرضىلا

فصهءقتحدثوةد،بوء"فىمبينفصهجااةيرةبئوليد6

له6فدا،وادبد!زوالىاث+ر11ةرتثهاقر-لأءلمأنهفذكر

قدالهربعقأنوراااش!واطرازن5عد4ةةوماإنمخ!مئل8

يشترفى؟نمنمعانثرادونثهر9ءنليدالوتحدثفاإو)كذب

وعقتأثيزا،ث+ردون!زأنبداهةإ-أ4لأةا!باءفرسان-من

بها-رةأثورالمأهرأمثاص!طو-ت،ةةدفىا)قرآبيان9سطو-وأن،نفاذ

كل،وأ"ثالىومةاةرات!بءنالأخرىولي!4أوجهتفوقأن
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.وأقطلاوةلهأنعت"ظلفىع!ماروء4رثن!3أنتتطيعلأأنه

.4أوأيهلىوماايملوفهوأأةدقلمه-ةأوأنكموأعلا.وأنلطلاوةعليه

القولناءية.نليداوحنةءلىيدلةولوهو،لحتهءااء-طم

ين!ءتم!لوصير)ةقىنتألائمةرالاءيةءورفىفىالقرآئاناافةدصور

نأبستسجملهالذى"وبىالأد!ضهور.وءدق)بانونصاحةزى

إق!ءثلهذالقانانثاء"ولاواممنيناطةءرمناطقدةءذهبيذصب

ممساالصادقالشمورلهذاإستجيبأنفىفىآ،الأولينأساطيرألاا"ذ

-فباكوجهينءناطمدةتسايرأنءلى-برأو-ين،الاومةاث"

9-احربن.ءنلايدرىعنيروىوؤكرإفس!حر"قر%يخةالبلاغلأ

طالقرآنأنإلىذهبثمفةدركرةاةيرة11بنالولإدو5هذا

ءة"،الناس-!هدأنءدكاةيةإلىا-!راةأ-5أنوفانايؤفى-!ر

نضاركاالقرآنق:ظرونةاةقدا9أالىصاذوىمنغير.ودكن

.أنعلىالو)يدخهـتةةون،6الحمدتلادعو-عداص!م!وبم،الولهيى

زءمفما4لةوةفيخايدونيزو،اة-5يىأوار-زأوثمرآلهسالقرآن

!،6المهرةحقوادءمانةا-حرابهرفإ"ث"فىملأنم،دا-حرءن

نءالسحر-بهقىيألماءثابهـاالآةاتءنءد""عث!طةيماقىىولا

6شميراماةللايروزابيانامنءهجزةب!كزلأ!رآنه،والهزائمالىقى

اأراحوإذا،"ص!ثنةوءزائما-حرةارقىإلىةةصبهأن-طيرهقة

يراول.قااظضربيمةبئ4ءخبةإنءدإلىال!حرإة-بةنة-4!ريى
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الترآنهصطوةته(خذأنبمداللموفيقمنةس-أىإلىييظىأن

4راأءوصليهوأمرضةأكا،ط!دأةومألا"لةومهفيةولءأتذأتاغ

ر-ولافهإلىفذهب،ذدكاةقار،ياهاإفةممل!"بضثايقبلءد

ءدشر-يثتهإرداءنانكأتىابنوةال،بادجدإمرلىوهو

،تو-ةاع!بمبمإ،ةرةتصعمايم،1وءل!ة.هتأنكوا،أ-15--بماو

صينمأة،ش!ممنآباىء2ءن!هررو،ةص!مود"خ!مآتعهو،مأحلا.3
-.ص

عايهةقال،به!13منا-":للاث51ي!اةتنظراور51عاهكأءرضءكأ

ا؟يدقى!:تإنأخىابنفةال،ارليدإاأياةلوادلإمالصلاة

ف!كثرأحررن-كأو"فا51.نالثبم+ناءالاالأءرهذان4بهجئت

.،ةلم!دوءننقماحأ.رآلاعا+ا-سكناصصودظشريدصانك!تو،لاما

ره!ايأ-ءكا!ىوإنكان،علإناحةاكءاءإ-!ريدوإنكهت

أءو!ةاةيهبذلداوطب9يثلمالمبةانفكن5رد.لا--تإحبناصن

ئم،)اااوايدالأبافرغتفىلةو-لمعليهاللهءلىةقال،"غهئكنبر-كأ

ة!إتسورةأولويمهلمءلمه،افهصلىافهر-ولفقرأ"!فاحممةيل

عتاب،الى-يمالىحمن.نةلتز،حم،او-يمالىءنافهبسم"

مشأعأعرض5يراةذفىبشيرا،يطون)قومبياعي-رآناآيا-،!!لت

آذاةلماوقا)يهتدءونامماكنةأقق!بلاوقاوا،لارر!ونفهم

فيسأةااغاةل،عاءلمونإنثافاءلحجابإاكوخا"؟وءنوقر

،واسضةةرو.ابإفامصتبواوأحدإلها"-ع1.15الىحىةوشدآ
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،انمكافرون)الآترةومارجم!ةتونلاثؤفياؤ،سكا4لديلى.ءو

ة-،كم51قل،ممدونءثرأ-ر"م"-الحاتوءلواغوا%ا!يئ

!ذأندادالاوقيملونيومينقإلأرضخلقبالذى!تكةرون

خ!ااأقوايمةروقدةيهارك!وفوقهاءنسىاوفهـاروجهل،إيناماا-ر

ل%5،دتانا)-،ءوهحأالىاصصتوىثم،ئايخالهاسواءأيامبهةأرق

سبعضاهنة!،ئهينطاتيناأ،ل!اأوكرهاطوطئدااوللأرشلها

اسالداصماء1وز"15،18أءرصع!اءكلفىوأو-مأثوءنحاقصيوات

ف3نذرال5ءرصواأةلإن،ا)مايمبزالهزيرضدذ!!او-ظا،يح؟-!

وءنأيدي!مئنءنارصلجاءتهم)ذثمود،وعادصاءة،ثلصاصقة

ط؟ناةإ"لا!-كألأفئلبنارشاءرقارا"افهالابههدواإلاخان!م

أنيمفالى-نناشدهبفيهوئهة5أمسكذ!ثكأد"هـ4كاةرونأرسلتم

،ظ!ثلهماحممتقولا!هتقدوا!ولةو!"ةةإلىر-خثمهنذلاث

،أط.+و.شةرإمهثصلس!را5ولانةمالا3اولالث+رباماهواثه-و

قاصكل!افهةو،ةاءكزر.في"وماهوالى-لبيئشلمو،لىفاجماوها

)نو،أةيرةبتهوهةةد3ةيدرب.4تصنف!،"%+تس!.اؤىا-!لأمه

."يىرأاهذلةاة،ء.دصه-ركاةدافةالو،عزآز.نهالهربعلىخهرث

فصولمنفصلاكةبلأولاطو"اءلىثةاداط"ذهأيمصوق

به،طاادا)قرآننفرامنأريد.مالأؤ3دبل،يفةاكساك:ويةأ-ير-/1

-بابأبتد-ونيخافى!اقىكهمو،تثها-ر?نإأ11أغالذىبلأ-لموا

،!ومباخاءمن""ر.كا6ءتهكان(تهرةونةلاا)قرآنالإجماز
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21-إة!البانوبصاتإداءلممإوإدرك،ةوأ!11وت3ةازءم4ههرف

ثأخذ"بهانمنءطلىإ--ئع4واحهاورجزوةمائفتطمبمن

الىسولةمءلىيد.ةه!مبهيذءبأن51!اف-مخاةض"أز!ماار9علإ

لاهوفياحد-ءة"يأةوء4يراهرثم،؟-كأن-نالىاثىد.ثا

مناللهرسولءا-لملأإلىجعقىوأةت،9ا)ح!اةأو9-!رأوهـالث+ر

وضوير.بمهنا.ا،5-زالبانمنااةص!تركلدارصاملاءتأاتالآ

ضرلأاواتوا-5القتخاءتحدثحين:.ا.?ة،ه-كأء،اهثبم.اةءفى

سوا)-،ءالىوالإسهتواءلأقواتايرواءمحماو-ةدالىوا،ءةبوءينذ

الطءوقئبينطائمتين17وإب:اوا)-!ماءالأرضهـمحاورةدظن

أصلما،فىاكحركينقربيجملحين:ير.إ-!ووءهفي،ا-ابيح11

،"!فيقاط!ابءوةاكبينوبيما!ءوثةي!ا)،-ةرم%%3!*!!يم

الأرةلهاقافياونوي!ةرالىح!ةترنلاتؤالذيئؤلاء5-دديمثم

حيئ:.بمهلماءمبزو،ودءوعادكصاعقةءقةابمىايا!اشمةذاتو)-5اكل

إوجداناببلغةة-ىرةينذاتموبقذواصلةفىاطداثيرصا!

فيفيضالإأثاءإلىاظبر.نيةةةلو-ين،ا-عافىيرنأن!.ات

والإفناعأاتأه!ربالالايدعبماوا)نهىوالإمتف!امر4الأاءبأسالى

تخيلةءةقدوإء-اىواعفل"كلذلاثإلىل!ب-،ال!ربىخا-لفد4

ارسولتلااذا-ئالممالى!نبرادماصور-!أث-وصا"-كا!ات
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ئس!ث!ود،وعادأةذر--3ءاء""ء:لصاءقةفةلواأءر!إنأ5ا!هقول

1)م!اء44ءاهبةةضأنما-ءوعةلىنؤاف،أة!اهالىأةهلاافى1)تأ4ة

،أ-ىيابنءلمهيىاءسك:صإئ!االى-ولىةمإلىبهبد.وأ!صع

ةولاسد.+تاةدذوا:4إةولى"ةرآلموللاالأساثانةرايملنر-خثم

ااس!رباكألالةا3احا!لأو)شهرباو140وافه،ةطء:لمهتما-55

بئاواءدا"ةاربن"ء"قث-5أنالجا-دينالهربلى5ءزوكا.ءا

ة!ا-وااثةةاب-نيما)--رهـ؟فى-يمنالأدب-ة-دير.فىررةالمه

.محهد-!رك)ةد:بنمحرءسذ

-2-

وء!فىا!راصإطا.بهءةةرداالقرآنيمالأنء!باإذاكان

اةةرداذا5اءإباإنء:لهإ-ورةا-ويأأن"هرباثهقيدى-ينوةضه9

ن.-دإذ،وأءربأء-بهذايو!ةاالىا)تيزبهةأيصلموء-:ةلا

ثكاورهواءناةرونا-والىءلى1)ثيانوأء4اللإغةأصهاطيئ

*وا!راجزت"قديمفىوءةدتة.4صهوفار،يونا)منأيةالما"ثقاظت

اةةاذاأتذة)را)5حخ!م+إإلىء!افةاط!تثذة!ةوألما؟-04وأر

ا)ةمه!ىفىأباةاءاأ-ا)ثبدرا-أءنهلإ"ص!هوااةوعاوا)ةوة

ا--ي!اءواماثم،ولايةوأءلملام9:يازبذة-!اصنممتذت9دراس
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إهتستأبواأنأو،بةواونة؟انن!قري!ا3شاأنذلل!كا"إمد

لوتءزافهولةيرةقآ-راإءجمازذا،!افكان،ءثله!ئاآيات

أ"رآنا"زاء:-ليأ-ئىاانء!وابلتالإنصا!بور*تاكن-ل!

كا.!3ءظ51+ضإه!ممو.او!نب!ةلمها،-؟تون

ساءب"واجأركل!-.طراالآ-ذ04إ"طاا)ةرآناداةةرز!ن

"-%/ح!يرعناأوكاب!هـثءسص--؟إ!والاا)ث-و!،نووه،ة:4روظ

إل!ا)-.وإ--جا!اأن.1!!وء*و!4ءلمه!ت"ءأل!هوبمبإل!

الآء3-ة4وءةبرةوأش"أنأ!رمىةههاشة-!نة4آفازةهض

بن.ت5د

عاراواأزو?نارأثدةاط!صيةبا1فىتاتاولىا!إت-ةاوةد

أفاصلةامالترافى؟ةص!را)الآ؟تطتثهـ4به+ضفياءواإنأ!رامهارصة

امح!مححف1فىوةل-8وصوع4بلم!ق4ذلا!اكاأنبراوق،غ-ب!

،إإ+ارضاتءذ.أءثالا!33إأ-؟كأ*نلأن،و--اهل-ةلمةءن

الإصطكءلىماتهءثثةو)ونبرهثأة"لةوا":لهءنيمونواأ

إلىت-وؤونهثم،ا)قدرةوآيةحدىالمكءوصخلإحونيةوادخىر

ادةوط!+ر-در3ونتو،1!ه"الة-زىلونزهةأ،سإهوىذقد-ةمةو

يخا.طزا
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ادءواءنروىذاكمنثص؟ئاألأدبي"الىواثاتبمضنةات

ن.لاغة،511اةوءرءنأو،و-جاحوطلحة4-ثلىءثالأ!ن"ةبوة

أدىولا،الهلاءبىوأ،اطتة!إالضبوأباةةخإناثهءبأءثال

بهرجفا-افااةالىصادق4!طفىالأيصتاذلاورةالمتحئثدالماذا

إضحاوا):وصح،ا)ةرآنامح!از""قكتا،ثعاوة-لملأفهةدلكذق

-ذلاناكان4رص1511ء-اق!ا-ءقانتهلمن-!تاطاصكيحمرلو

ت15ا)كرءذ.مثالأإى"%نألىالأو!نأةول،ثافاص-متزوايربم

وا)شذخأتال!اءنإذكاتاظا)صلحاا)5اله-ثصفءن

أة!!صباب!هـلاءلمءنة!لاعادى3-ةابب!عةأأءا:ت،لابةبك!يمت

41تهاواهصلارةله،ءعالإدايقر5ةادعضلأاذبكاكانا5م4وء-هـلى

وا)ءذرات"ةولههنأذص!ماءةلنة-49!حتأني!اهانهالاذان

4-وأو،اتبزاتابزا!اوء-ةاتو"+ا-18فااتثوا!ارعارز

لاصواية"ذ.ثال4أةإن"جاهسو"كلىة!لاطاهرأءولةاكأا!"

يحاكاولالاث-لدة-دى11لىوالمهارةءحيزلآ"اتزائف-قاهد

نءالأ!ماعفىيبراجلوا)ةلوبإلىت!لب!ااءاإةكرا)ةولتةترعانما

كان4صهر4كللماض"ةىفااةلىاأذلأسهةاظنأدو،ارةةدواةو-

"هربله-د!9-قيء!فىأ--اء3نح!13ي!اكما"محلهاواءه.رة+ام

ذويهبم!فد!نرنإ!كيماف!ا؟؟ن،-!رىء؟ى(قعارءنب!(
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ادءمانجع1سأناألى++ةولاذ!وقدكان،!تاالأسن4ةوني!!رب!ا

لأن،لكزةيراخالىحنو)"قرآنولفئإهد.%.كر،ا!تةفأقد

ن!خ!رةدويمصاءلميها!ءلىءهدؤإبءلىالأءينوخالىإ"نزلءا

يمبفة،اءا!!-دص!لمانا1جاعأسأتكا!دداه"ات؟اءثا)+هون

.للموهـةلإخبهلى"4-ث!اشير

،لالأراالهصرفىا"برةاأدءهاهءنوأثهاه"0.4ء-ا!،نءذا

4عصازا-ةي!ففضواإءر!واإةة!أإةح!ابنءنروىمثأما

لى!تدسا!،5ؤ5ا!اون4و!دوزد،هوغالاءءدأن.قورصة11

أو!ف"فالموماةةلةدص!إإةفاى،ةاالىا!اقوإالإفىكات:لاق

:-فأنبدةلملأ،ةاءكدواوا"ةثأاأ)خااماصاقةلهة،ة-"رطتر-ياءس

زكلوأوزد،4%ر.-فيازثات21وإ)مهاقسصهءة"يهتثوإل!اط:هإقون

أيتيملأا:ابويم،.4ا)هـقيإ؟ةابآنةر11صة?ارعاول4أأو.زصفيما

3ضب،ء،!فىةخ11ابئءنأثا"افتءرةئهرا-إهـ4خأ!ها

،اء+أالى9ا!المةثأىاإرن4(ود"ةأ)كاهلةقىبم"ءنأضافهة؟-كأ

4صا،-انرفىضبيمءاكلى15وحدإه"0.4إأوراق-عولطفحهف

وكانقرآن9+:كةذ:ابيمءهارصةإلىإ-.وءنأزءلى،4"ا(زءو

برءأقى؟اقةأأنءاه"،يدلا-فىأصهدبوا؟ههدإظر.و!إإةإئامةلله
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يخثأثه!اهصا1"ادوءكر"رفيه-اوقصصهـةورتتمةص-كامأءنللأصا

3.ةاب-واهءا!لىه!4أ%لملأزهأ!إءص!تة-!-هـتلىألثأء!،ءإث!

،رىةل!احدإلىل!تء:-ء!ساخإةاامبئاذ"ء-كا-:تأءل!ذة،.،اليؤث

اءوالإإخ!ا)ثرء:الىامث!ءهىاوسلموصأ+إء9ا-ءإ""و!-لالروقدكاز

ز!اواد)5!ءبىاوا)-ةوطذا5ة-"إةيويزح!فز؟اطةبمةو

م!!اا)ةدءاهض"ا-"ءاإلىي!ءلكانة"أءة،"""ةواازءا"هض

*د"وذإثءحونأاابأثصرآءإطء!م!تةادوكانأاءرها)ثس-ت!ثرى

ن"-داؤهيمونلاإذنذا11؟اء"ث-9إاا)ءرآقعاشض!4ةأءلى،ايلا

بحرى-ئاأثمار"ض.رآنإةااصوعاشز-اءأث+را!ص-خ!!ر

ضىالةرآنبهاج-ىأثرناتكنةلمأطيباوأةا؟أأءةخ!ادإلى)قياس!ا

الأةوالتإتاوا،إ"ا!قافكاةه،-ةا"-دءوا.،ا)ةوليى+ض

الةرآنرةر15فءيف،-اساءلىبمزيرن9ن!،هيهربر)ةة1إة!5يى

!رهـدانادولةصفبلاطفىأءداءهثريمأكانومايذاعلاةول-5

أفي-بر)يداد"ا!!بىوحاث"فيارصالدولةوءفردلم-؟ءوكافور

ثمدآ-"ادءا?صو4=لمةوذمثهر.توهينءلىإهتاةاصكر.ؤلاء

وةلاث!رآنا،ءارضةصاقيمص!اقهأدأء"كامم!تبدياأحمتا!مت!ون

نإخء-!تاخالطهبهـاأإنألثظ؟ةدلأاءراوعو1)ظ!ر4ظصه
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ءوراأ.4؟اطوةتواةإيسير،النإوب.ىاد4ةأاءةثرأ4ءةقهليوفد.المةخ

+"ةرآنءارةىظ!اوواهـةذلاث

إت"!رمدتعهاأةدا!هرىالهلاءأةو01أ،اطيبابىا4ءنا!هذ

لافسلفىاءآرءن،شذءانأوص(4-افالإص-مولةءلممابةحراة-إ

،لاةرآن4شصة.ء15،لالةالىء.اعدأو=4ز!ةأا(روتطو11،كاطأإاو

ا)قرآنءارضنهأوظب"بهدزكلوا-نجافاص!"بتراه-رءواوزد

ين-أرالد.ينودابكاإةةعمةا1ن؟جمم،الاتا-ا)ةاشمهوالة"باةئ!

الأسهةاذءثر!ئ،ارالأترإءضلدى)الر-ل!4ةام!"ا)ةةظات

!!ر.ولحققهاخاإتواا)ة!ولن4ال!"لابزءءلىةاقىألى!-نىدع

تار15ءفىصيغةدو،-نلاردء-5و"دهقيو15فماذب!ص!ةا1ءزرىو

قو.ةشصفىفيماثربمصأثباةربا11+رى-ثررق-+إن4ءوثمه

اءظإواو.لماثالحاءدءذهأ-يمون،:هرةن4الازوءهاتض51

ميبا"ثربصءو4الىة".-ءرءنم!!اان+!هوأاإةرآن4ء+إرص

3ر!ذثبسأنيربرصة1511كا-ةابأن!،و!!ولقأفةالإ

.اناس1-دهءدأولى

اةرآنإ4+إرصظادعىوؤد،لدكأاوالىإنامنث!و%أنإقى

وكان،ا)ؤ.ةينتهلإل!"دخ1رةضلاؤتكاإتءننحرقب!أتإ،
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ئهب!افى-ةباقأووؤ!ء،لىوصخكالارت-تةلابا4!!ارثياهتللىا

ت)585واط-خءلآرااءنضقدتهلامااي!ودوالاةصارىافؤة-اظ

اضهوعايى!رأنةاناالاءنوهن،5قي.ااقصاقولاءلىترته

ولا)ة،نفرثة!.طالوااك!ا"خا!ورمالمبنةةة-5رءبةص!لإشصهلى"!ة

،كاةمحىاءن-زهإهأءكرفةدأفىىاراوابنأن!لى،اقياهفىص

،أةحىص-3توإرص"1511بابفىبهاد3للأ-لثمج"لايدعأاءيرا،قرآن

دؤبر3أ)ثإةجم!مااب:افىءلىاإأأنات!:صءمااهدق-،ءوقد

ةلى:أبايالأةالةاد"تد--مرءلى.اتودىةاوالىبئبراح!ا-:

:ابهـإقلهل)ف،هإثىءةةولاةرآنكأء+ارص.لتث؟ء!خ-تألا

إلىأ-إحكو)حلاش،رك5،هلاوءلمومءلموهـلم!؟خازىأءااأأ

اط"وز!!-لاوو-ثاص!4!!ضثهوةةوءذلهص:كذ.ءارت!دأ:ة-ك

ه"!ةديمز:قنجهاازال،افهولاالةةته3ت،ر!لاوة،،كظه،

."ختث-يثفةهص؟

يةدال!!،ذعكق!9وأ!-4ر4!ابةةديمىةدواالىبناءانأوإذ

ءارء"أتذةإؤ--+رضأن؟رنىبرحا)هـة4الإ-لاأرولةخاءصةفى

ينخصإ+ارالدأحتصوإشالإسلا?9ا،حة11هذ.ءلى.تيرا-"!أنفأث

نهوحىةت-ة14رءمءءات-ومبملحةتأؤابئالماءرأ-+ةدو
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ا"للدأ!!أ)5+طحاإىذةإن"ءوكازا،ةصر1511!رعاوصهأ)طإتاإذو

وزد،ا)ةولفىل."تصمب!"لاالذىا!ا،صاهـه"إمانآاةر-ةرد،1ءلى

فى!هىإلطنهاءبارتحىاهلإل!ا)+!ورثكأفى9اها+ااا!اهمءصرةت

أ.ةارأةاصحتهةا!ت!زدأ!كط،ءةلملاحمم!ا!!و،ئمءةلملأاباررا

ةلم!%:كو--،11ءعاشذا5ذاص!-":ةخاأ)ةربهبدت؟ا-اءاإزد

لتء-4إةاؤ4=إتلا-لملأماءءراا.ناإأ!ةدرأةااةفىالةدلمالااشبردلا

لى4وا"لأتأةة-!رواالأدبوأءلملأض!"ا-بيم4إ-ثةردلا!اذ)دبض

تذا")-اهـ%تحصؤ-"-كا،،3ول!!الأصاوحصا"ثاو"افيةا-بلأارصيمآث

والىس!لةالأز!.4فىء+؟بهضفىقآؤأصةو-ه،أش5-ةآسردلالا

"أفاهاو=دة.آاأةرلإتةأ)5)ةاتؤبم018اكىتةةإذا،والةس!ا!روا

حم!؟اوةد.ةهدءهبىلأرآناةازباةابآ،ءدىإباثهدحاا-ثد!برر

اة+!-"لم!اواظهإلى)طة-قىئا،ةتثهل-+لهآ-ا،ماابر\از.لحهى

ثم،ء+!ز15إ،ةأةةإبح!9أأص!إنالا)ة"أ"عتابويرين"-كا+ه

لىةىأفةأصراوىصرلىءثواهرياةاو?دة:؟بةبنابةءنيماء"ءاو

ءورهو-!فىا)ةرآناليب-+اتأشا*لاث،!طوءيرص!لأصابىأبناو

3ضه4عازالإء-أإإلخاصةااوكتبإلىةأ-الإبانم،ا8هتاباوخ!ا-رار

خاوءراجباروءهدالقاهرومهدقةلاو"13بىظطوافئء!لى4لة،51
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ا-ةدشفىكا-ةصءاجم!ةةر!وعونداطدتثا)ةديمفى-صووم

ااتصإهلواص!5لىةوند!و،ةي!االاءكأازنوا-ىوة-ةا)ةرآا):إ،غة

!جبلاأقضأ?حر."ةإازة؟ثلالتديما!راثالأن،آنلاةرا)"إق

،لوا)ةإةنةتلمي-!أة؟-4"نءلىالىةطور49"ةهـحىءاأمام؟هاثه-ت!

نآأةرء"4أ).لمرب"اسأظفىءهحمر.ةة"ةا؟ةلأنسإردصو--ب

يمتاايزائاورةأ)"اةةاأةابمطتئةانالههسثةافةؤإةااذاو

آص-إبإلىيمتلاأدبعلىفاثهلا-عاهء.؟)ت!هقأظأكزاال!رب3ءن

طورةاإةاك!ة"اة"+!!الأهءصر4ءأة)أمنىإ.ءاطبإ-؟فات1ا)ةة"ذ.

إ--اسهووة"إذبىأهراثير؟!راءكبده"هـهوذ)أ"نرا4،ذأءوص!زربا!ا

نا-415.اهقىا4من!الضأ=ذالأدبىنة11راتةظرن5-دماإلىءةطإ+"

ف)%ا)اض!ا.!زا)ةديمإا)طارىء؟تزحبوهيثال!صلاثا)كرذا5فو

ومجالء!س-دتثكاقا)ةرآنا):15فطا)"ول؟ناذ2و.أر18يكلا

اشالإءجىفىديمة411اةاتؤ11ةهددأن)ةايروزلابرهث،زءن!طما

رتالآلأولا-ركءا"ثلاةاال.ةوجما)ة+ةلم!ءحا"هلأة-لمهاوترآاةا

ؤهين.ا-كااض"ءنخز-كا،ت؟ةا

!ع)أثقافىاأةةادالاءناك-ذيرك!نر-ذرأن!بربوءةا

تةاعلااإلىادءو-ثنننالأيةالنة!ا،وازيا.ن!-ةمحهدثءازىعا
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الفنيةأ؟صماا)ةواإطلمقاصرفروعكأ"لأ1511ء3.ةيةجرأةاأرال!صإ:مض

ا)ةولافصر-5فىبادرص!لاعا!-،ءةاعصها.نر.ءطالاءئدأءنهكأابل

ف!اةشآان!هـ1551أءهاا"لمف9تادار-ينأإهضقو،،أ،ثالحدو-وين

علىفهبطههلةوءاو،فاثإةأافىبىإ)ةراصزخباقالمماةأاالا)كز.نإلا

اكى!لأيماطص!ةابا1أنلاهؤ5فاتوؤ-د،افهصتابمز"إلمه-ز

بداهة!فيضهحءةطاهـلاؤر?ش4"أفىسدىتىءاصبأعصلموبدةة*ا

س?فىءإ؟ارثىإهءنزهدمةالض،?ص4غابم-اأعزفإذابيماحطاقا

اكحه!حا4"ر511نأدؤيمةة،آترءدىإلىيم-ارصفىذضه-،آتر

ءخمثا!اثةةااإةرر-"هإت-إةفىزنصاة-ة!ةأد4أهـة!كلوفنيةةءوههةلة

،خا)ةصوإلإرث،6ا-إثهاالماهاخاتذة.4الصااعا)ةر!ة*-"مافى

"-ذ.أءابءنقاةرآاا)5ءاناصص"لدلم-اإت!دىبمودأأدطبدةلا

الأصالا،أءاقوهار-ذوإةاخرارا،11*-مة"وءنةاا)برئحار"ة

كظ!ق1)3!زة،الههانءنصافالةولءنثرقص!!الماتفة

ياولذ،ةصوربن-لمووأاةظ-رسوأمهئيراءإفىةةه9أيةخات

من=!فىةرآ11الأمصلموبءنإ-"صرقيناهـنةةربهضء"ءأكان

!بياثتصورق،،ر511ا)-ليء،ءوا-إ!!!،"ب!،يا!أاةولا

فىآناةلما.*إق-!امأ!راءت،4ار؟باالأ.12ءءتو.2ءلىالإأ-إفى
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ءلىاراةةددون15و--ديةالاةواء!!أاةوإهـننهةةلموثصو?ا

ب-ويرآ1)ةازع(وأتفىاجىاتا!اأدقإلىا)ةافذالأدبالاصصةثةاف

ضىرة--5"شاةءن"هت8ةثاث-يمن!-دأإضاةكا5و،ءيواوإو?هير(

إة،لإذوي!-ليدهتها؟اقله%قاةرآاالأص!لموبءلىاهـلحالى

بهةكرءهارةخا)بيانإلىثةتةر4أأافهاببيمعن4إي!ذىةيما

و-دىاا،يدةرءدالأ-ة،اذءإي!اءةبوةد،315رذءنخ!نتر

-5+514ءأأخ!ربن5ذا3ة،ا"إنأ4يةة!ها)ةرآنإنةولهءاأ5"-ولة

ير?4أنصيراةسا!ةإنيمصلارا1ص!ةابأ1"ذا!ول2اتبمالثنأ4

ن.ا)*بمردإ4"4يرأنئت-وغألملأاخمما.نجز:إلىث!أوت14ص!

نءازوءجىو."!سو"أظهفا-زاءهرب"+5برءةا!ةو،لبيانا

اةتإالذ!11ءمدق!شيماألىاا"ذ!افىوةد،ءثلمهمن6برالإقيان

ة؟4ناوواليسهـةا)ةا!اصبلأ-!التو!دلأءلىا!ماأرة"أ)+را،ء4الب4ةت

.هإ؟اا1ثدإةأو

أ:*ءلىةةامادلالةةءد)ةاثتةد14لةولىامذل!إءليمزحفماط

01ءرفوالذينلا-ثصةينءنةلا)8!-نولاهـلب"اءراته،فلا

إه-دا3!ا،1-0"التا-5""ذ.فىت-ة-قط15ةه+ضلأقرآندوا3وث

.ثابة-2!36-!-الدءامدنجااالأ-لام(1)
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يق!هعارفىفىا)قرآلأصلوبادارأةاإلىظهكئاتواض!4اتالةظرهذه

بهضلإدراكالبياقا)تحلإلن4يدز4الىأ:ا-يناةدءويناق4البيافي

ايةأوأنءلى.وإء-از.بروءتهةفرد11إم!خإ"ذافىالأدةبةالأسرار

4صءاتفىعاي!اا،ةةقبالأ-ا)5!صاءضءنلدي!ممرفعا04

بهافيثتاير!مجذات-برحا13لأوا!رعابوا)ة!صأل!ضب

علىاةاةة-صصتال!نااصرطأكداصاطأوءن،ا)ةةاولفىقالقرآ

يم.ةلىاو-4لأ-قىشلايةإثصءةات؟ص،

http://www.al-maktabeh.com



واو!ةالجزالةإاليئ

ءنأكصءلىا)-!ت-نم!ورينته!ك!خماببمإرء+جىملدتةاتوجدلا

هـاناءهإلى1،*وى15كل*ةا!نء:لملأ،ابزالةكا"ةإتأا!شلضهرفط

لرالإثضاحأهـقيق-ثا)ة-عمءلم!يه:،تاذلاىلأن.ا:لاءحافااةةد!ا

كل+!على4تإ-كاح!4ألأولالمدولأنأ+رف-!-ةاوان،شصف"-!

را)18زمهبرالذكل!ود511و!اةاو40لضبزلالحمابظ،وادكزةا!ةوة

-زلر-ا!--ابازلسبيتلى---قيلئم،ا)تهـاء،ءلىزتالرهـهض

إزن،،إ،أسلوزوىوسكءإ!!اوثهر-زل،ةوىءةلذاكاناإؤ

.ةأالى،ل-ةاةوبالةبزازفى

ابزالةامصة+هلموازدالأدبىا)ةةدلبارأنذلاىثؤثدمماا-لو

ءخمأةلوةد،يرو-رقزرا)ةرإينأةازاواق"ةةدىأ!ردهابادىء

إ-وواةاواةوالى"هال51ةد!اء01ؤأ"فةالقب!االأسا)ةرحهـوأ

قط001إ-قثأة"لأللأ=طاإثنو-يرو-رالةرزدلفيديهر-15بهصم

هـل."نأما،ط:ةتانذلالىفىوءا4أةةو.ن!!اماءةللىولا،الث+ر

؟ءلا-ن5ءاوأ،دقز9"رأفهةد.ءسأةش!دونالأء-"واثهراالة-زلىإ
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ةءة-دما)ةزللا-2اا)-5ح!-!لأموإلىا)طهوتيئارأ:5إلى

."ايربهر

--لىال!غاا-!صلمه4ة؟-.-ت"واألى!ىالهأأ!لقد"اءأ!ىرامذ

هالىا-ووأأ5أءصةوشدا)ثورر)2!اء""إبزالةا"رزدقاراةردأفآط

لأز:4اوا)ةر!!لةابوالةءاء"ء!االا-حلأونانالةا!ازأزن15الأذ

نأزرروا؟،ا)ةرزدقشص+كأءنثرةا)-كاح!كرةا)أوصافذه5

وةفحرإ،ءةاءوةة،الةإبازن4بةفوا)"--!إ-!ماحةإاتذا-مولةا

يى!ا)تالرفااكذ!طعلمحماأالر+كأى!"!ص!أيممأدىفىةتر!ركلنا)ةرزدق

"رصأفىبمءا)ذ)كوا.!حز!افىو!ؤثقة!ن1)ث+را?اؤ!ا،الأدبى

ل!قيةولم!!:4قماةثربئفا،اسسا"تاهيمءازعاتذةيئءص!ءة،بنءراشص

-ءام01أيرت!.---؟؟بةأءا؟ا"ءيرىوات!-امبىأءن511.رة

عاعاواط-م!اةكهاخ4ة4الأءعاعي!لملأومااالا"ظأ"-زوإلىهبفهيئ

،وةبة15خذأإوص!ة"!بماإبهـاو،د"?نبثالأفئأث315رأو

إ-لاثإ)-كلمف!س!هب!وأ--نصةءةأءلمحز-كانالي-كرىوأما

كافة/ءاءرظملاتتذأإاوةرللا4ا)صةهصكامإخووصهمولة4دماهصنه

ةفداصكل.ي!ماإقةوالىالةابز3ريذ!انورثءيئفابئ،9!ثةولا

؟لملأو"الاشزوأةيذهبتمامأبرال-5حيئ،لىلا)ة؟هاء!-اءبر
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اطوه،خذاإأبوةروالسمودإل!اهةء-لا!ابىلاثو"هتيرىلأءحماعر

يئذ5غيرة"لىواألةبزإ

ثاءركلاألىءواللقاد"ؤلاءأن4كاذلأثقةظكأ9وضع4و

بخأوآ!رالةابزءلم!ءنممادأأفرآ-كىواحينداه"لا=اعىب!لأث

ءةلأنلمو،41ايث+راضألأء.!تلافةاةإةانفينهماأخ،4ةالىعلى

تألهودهحا،و.ةن!ري!دخوي!-وحينو!!إبيبرلطأنلهلاةرزدق

طظاتهـهضق-يهـةوأو،ةإء4كلاقأءن"رفىحينذالم!!خ!ف

يرآ-رةرىوكىذاك،أ-ةوعاغير11!ادقافزلاإلى-ء،1ء"

!كان،ةازفر!ويه!!-كنواببىا44أاطزوالىآهيريميضمار

511-يرءنكانلكك،إء"اطةا)ثاءردعابخثفيىا"وث-رى11اإوزف

ئما.داهـارةروآت!!ادلا-زءراشصادثبمنأ

زمرضةةدالأ:إضابئة!والىابزالةءنتحدث.نوأرفى

بةق!ملألفاظوا"لظةجماؤةال،وصخأ-ة!هيىإل!فىي!-اثا-،11فى

ا-ةهكالهيو-نءوصخءخ!15!كلو)،ةهة"و!-.كأ)9إلىالادتبالفى

يدد3"ارعؤولىو،وباطرةه!اءولى+هلببء:13لبزظ،4في

وصففىإ--بلةإنهمنهـاالىقيقماوأ،ذلىىوأشصها.فوي!ة-و

ات4لاإ4والموداتا-:--لابوقدا)155أتاموذ3رآطالأعهوا
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صلأونأنالألةاظمنبالجزلأءكماو&تذالم!وأث!اه!تسطف

يمونأنالجزلإأءقبلداوة1)0عة-،-4عاء"مشءرأو-شيما

أءلى)-تو!ذ)كا)-خقولذاز-4ا)ثمفىءذوا"كلشين!

اطاشصيةقالى-تالاولو5إءاوسة-ةمكه-كا!طونأن،*قق

:امق!أبىعةولاإدحامالاعم

الىأقإلملأء1ءناتأتولكا-!أنمارالأطرأفناكلات

15ءتين:بمن4-ةثالىةدى51ةدفىاداالمثلةصا-بوإذن

عاهه+لأوةقية"ثهراضالأءر".ةانقةوالىا؟زاللأأنج!ولاءا

وا):وعيا)ةرا.""عا)؟-تا)"ابزأنافيماخ!،51و،وت-اه1اوضوح

الى!صءن-ةءدأنيرب4الرةأن؟وايذاذةمذوبة1تمفعلاومه

فئءنكللاثبذردوزد!15ةلم4ءىةإلىا)مثهريهـءط!الاسةاف!و

،?دالةبزا.نوهى،ا)ةمءلملأ-زا)ةالجلجليات،الافوحثدأن2

وءهانةالأءسخبو!ددةأرز،اأنإلىةافثايم!ة!قي،ا!،بميلا

،!نجا

ببرلا?ططاءالةثفبمبلأدااج8أالإا)فة-ىا)قة-!يرلهلو

بالأدتأ)نماذ،ي!وبءةرءآةثةوو.أنةادا)8مفالقدماءولط

http://www.al-maktabeh.com



34

)؟-ضهاظاةلأوا،ةة!4فىصلةصأهةط.هن5تهكرهعيءشالت-!-ين

!ةإ"ونالةاىوإذاكان،عا!ءنا!اعارقي!"شا1رءوزأإلا

وةقافىواداطر!واان5ي!حمافان!!طاةورقةثةوة،ءطف!وءةفأ

خواطررةلأنوالأسسةوة11إلىبأؤلإذاتا.وء48ء4عاص!ث!ماهلما

فىدر-بيرهاوإذاا)ةابزءة!حاإ"-وزةث20اص!كليوا4إا)صإ،ءن

هـ"--ة-وث.كرها"-صراو4ةذولمهن5."ثاعيألم!ءنءذبا-إ-ابىلأدا

/هوشىا)ثابهإرهفىزةفلا4ت1)"ثص.4ل!"ةتإذا-كاو!ارةةاءةحى

تصور؟إدهسبدأصإ3أا)-ابتهقبوهيث-ة+داهلا"+يخماتبرإهاءةد

ي!تمءؤى01و5اإثاءر"ذ.أتةلمزفةان،-ثا-4االعاوسم،(ا-ح!ل

ءر.ءثطبه-"-!ماوأقوا)رةةابزالة"بنتةوخأن))ثاءرعلى

ةف!طإلىءراثاا!رأاذاذ5،-نراعاأووشيو!دوء5أوةةهألا"ن

تعملاإ*ألا،!15ئهوهدوا"-؟شافى.!ىثة؟أث".وء3ءن-ةقىوا

صادق!اعارءنتخةلطأندونارةةواابزالةواس!عاح!ع!فو-

هافى!يأبنالهماذناثوءثل.ثهثرش!اترلاث!ظم"اخإذنف!و

.أةزلافىالألدا-ى

ش-ثظم!ردأو!ةةالت-تأءا

مخذمأهـع!إحاتة.إوث،مت
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طي!-الجرسالإ!ءاذءرت

تدمقبرىإلارمقتولا

ورأتفةزءت15ءلةت"تصيءتوةدآه"!18?ثرإ!ف!اذ

فرى-واةروغ4الضجىتزصإذةزءت،صؤازتي!-اط.وءيصم

بعالانو13،باقى--ام!ي!!وءتوءتإذوخاةت،م!اةح.قوى

أ!-4ءذ.اوءا،ءإي!اإ"يموىأنيوشصكنم-5يرهلاط-انضق

ثإو15رمح!دةوق-اثماصوتإلا-هر)ثااماةاة؟-مةاطقهفى

)ب!ءطيئ-بزاةرطاواظاخالوء.!ىإلاالضوءذا5وءا،12ممصهه

3درتةدا)!هءاء4إنو،"ةقيربهتص!-4لافاذه!-إ"ا،صقإن

تياخ،:اررىءظلمهثةهؤ.اا)ةةحمائنإ؟ة"وآءدتص:يرباوالتاةهـيقات

والأإيضا)ثءظمالأ!رد؟اتثال،1-أج،ءك15ابن--ب*ةد

عاىم35وهو،أ!ملأااالةابزص-إكصصلاىءدمةدقوا)برى.الخذم

الأسدبص!نةقد،"حىالا!ةظيةبئرا)؟-تاأابزالأن،أدبىلا

ته؟اءاسكءنال"جزجاءتء!ماع!كجزلوهو،ثباةرامق!مدأ

عنهزةضةلصصك"خماطاءكرئءهن5تبر-ينأممادبطااقىبط!ااقىو

اظاطرصفىا)ةولىالأعهلموبءصلأني!صمب!يث!:كنةقوةق

ثلا:ط:مةاطولةة.هشحرى
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لأةه-كا3باألاءايمما-!ا

!دوسالذىئما"ةر-دواأوالاومءن

!مءليدهدصءب5أ)كأذ-5و

د-5ءلاتإ)!إإلاةإمتوءا

ةلىا)ةوةأنظنءرثبافظ4ةهو)،سثلم!إلملأ-زلةول"و

ةالجزلءن-أعقوا-تقال-ينالأ؟-يرابئلو)5،مة"رتافيد

ا؟زلإسءألة-اود511-مء"ءة4ءاهاوءرة155-ثوت؟ونأنظالألفا

يرىكانلهاه،خا-اذ-9ذالذ،311-أفى9ةةو:دم5ا؟ةءةبمونأن

،كخما-.ةو!إ*ىص!9.خماأ"ادصخ"15صن"،لب،ةتةوةءهوة1لةابزا

آد"!.!أماطاو-ر1.ا+:ىلمصءإسأنإذإ-4صسملةاظالأاةاجاءتوإن

اا!أظو،.برة11ظإةأ!ده"لا!يمنلغواإ،وةا.ن!لاثا-د

بةبمر"ةن،أ!ادق.كاة"اءإدفتا!لا!تاإلاإةةو!دثلاابا)تر

لأهررابناإخأة،،5"ت!و4ة5يرءىارا)ةقتصارذل5"بمر-ةمولا!و

ن.أنإلىأشار-!نبؤ،اءةو،آ-"والىابزا؟ءن-"ت:"قإزن

اوقةدونصفاتإ+ضه!وايذاذةذو:"511لأنلذوذب5ماالةا-ز1

حنأ-دالأتاذلخا)115-كا.بةراكصلاتلا)ةداو!ذ،اع!ز

خيرهااأوصأفالىاكة-ديةالأوءافذ.5صردءناللهر-9ثاتالى
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نء)دفاعلأ!هلاة"3!ةاقلظث-5قىدبداواص:ماكزأ-ءون

.(كةابلاا

"!1-لملا-ل!ص،نطآلىءنةة-داهلملأض!ةاواةقدام-تبفىأهـبةر

ولابوص!"،ت!دد.ا:اح!ةلملأاار!مءلى-ةلملأ-قافابزلىصفا.ن

ء!رصني!ةاسلىابايمةام!6أثااكأاالأ)ةاظ!ن15ش13لأنزاك

:"مقوأكذن.،!+،اثاخ!الادو،،همبماةي!ءهاإتظةتدتحدلاو.دتةه

ا-لمرسةوااةوةواا!ةةوةالدةوة-"والى4إذوا)5وولةا-لمواالةا)-ز

؟يلأوا(طواطلاوةوالهالملأو-وا)مهرقواوصوخاة!ا!4اونةوالىصا

ذ.5آترل!ةللا؟ةوفا)ثسووو"-.كطهواا&هكاو4ا)-ةولو

ةاتش!ذابالملأءسهو،تةز4هـثنبلاو-دأ-"يخمالالاكألمةاتلمهداة"وت11

-لةاكل-دصافواأإتتا)-ةإموني!ايمةاباىير-ينرهءذاللهر-"

ةزباروالةاصلأذا15-ءصأخرىتأةءد)ةاظألىإل5ة-اتدت!دوند

إ؟الىس:ة-لهفاأءهلاؤالةلأنإهدلفي!المثكا!ح!ن)و،أو"ةلاؤ

الةابزوا)ةوةوإ،ص!"11هـ!.وزءنخ!ؤلملااةإظأإاتإلىأخ!يرناةد

لمأرىأ!وأ!الأ-ةاذ9ءةأرىلذالاتاةدا"ذاإلى"اء!ةهـ"ود9ةوالى

و)ن"1)!حصهخ+4"وصةدىا)5فأا!ةمإ!أنة-:طح!دابثا)ةإزدأن

ءن،4اهإما-ثروانقي.قاذا4وألرؤا-زاللأاع!اش)ةت-ة+هلأنة!ير.

الأهنر.انجا3-دهأمانا-جنء!رء(ي!حماةإ"بئ،س!ات

http://www.al-maktabeh.com



نه3

لى،ا)ةشآلأ-لوبذا4ةالروالةا)-زلدرا-"4!ابدلاءةدء9ءذه

،4إأوهـلجتأو؟4الةلا-ز"وصوع-زالةالةبزاأنأهرفو!اما

الىانموزهتاوثأوب!لأداصالةفىا5دوصا)جم!.4ءةفىونة"-ينلذنا

ةةالىلاثو3-ذ،را،اقا)-5ونإه-ردةةر11الآإ"وأا-داريت511

الآعرأ!ها-لمصأنةهرف،كاسيازماءن4هـخقضأهلهخا%فىقحونلا

ةو)4-نطابءوازفءن!ة،.ةكربمال15و-دلأافاصأاإقوبنبمولا

"-ذ.فىثةال؟وا!!.ونا)ثكل!نأووا،+فالاةظ"ثنيكلاؤم

زةاطف!إمحهدقابمدخما11صإبالأشجم!ونأنذ)كو،ء-ءى،أأفي:أ

الاةظ4زركثقيءاسلاإئا"الأد"إ"ه+-!"شوه"ثدثدث،اطرفىا

كلاثأفاير"حمماالذىاطةهقى!ابا!اصلةلاهـ4ا.رةأ.--4ة؟:4ور

ئقطقااءناةةحا.داماار3إةا"حالىرالأاالههانرسهالةأنإذ،ي!نةس

زإذا،ثر511اجىرسوا-ىاإووا)ةخا-ا:فا)يماصلإالء"إوصارأ3!أفا

.ئه44ززائرإ--إ15ءةةأوإض!4ا)ةاات!رإ-ااءنراه"4كاذ)ك"!ا

إلف.:5ولااءأدل!ةإلصهةء4ب-ت

"إن،و!وع11إلىقىتءانكاةاهصا4زالىوابكأالةت4دا14و

صأإ-رضإلاتملاا)كريما)ةرآنات%ن4ءإ؟!ااد3الاسةث

11،وله11013ةحاا)إذاابزالةس!اتإ"-إصخ.141.1ءوزيرءعكاءل
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ن4لطص!)ا--داوثا!هد11وفى،الةصبماا--صاااز4ةالىصفاتأو

ءارىا)ةل-ا!وشصهاهلأواكراظ!ةفثص"-كاوذخ.5لأااتور!اىكل-5-كااإةا

طدودتةات،وارا"-ولاا)طاف؟العاأندإاةطبقاإلىاثتإقةد

افه،ةإبءنيماءهةارلآتاتاذ.5"اة،كأة،رالةبزاإأا"بىو

وطد.؟ورإمصذيم،اطاقةهـاأدراكوءااطاةةماةاولاة"--الىظل

صءء-!ثخبراايمو5أةدءااصهو،ةهض!ااهااإاإيموهفأد؟وماأة،مةرلةابا

آوة11ىفىة،--وماامإأأيةاث!"-ل151ح!-3!إيم-رهاس،-5"ءاا

جاهو،4قهإ،ءن"مى!رةمل،4ة-اوفيلأءتاشم3ءحاع.أءسةيهـا

-ذةأ35ذ!أةبممرلو-ارو-فه،ئاضلىاطإاةكاتبؤ!والهقهن!رنعورة

ه.،اؤ!اجمر-ايم13اةتما،.4ا-اراق-إصاكم111ءطةمه"اةا!،أبيرا

ا-:الوالأرضاو!إت،ة-دواةفشةورا!هارةة!اإ؟أ،4ابوأذن

ءئذيوقا3ةءحما11-تأثةوا،ز-"الىاوةءتثذ"ة-و،-دةاو4صرابديمة

،أأهءا?ذإوةممأوإكرسغسا-ر!هلوئهـا-ارأءلىواةإك،4هـثوإ

ولأ"ة4ةهه"بهقىعتاأون4أماة،ةءةخاصمء!ف!لانصو-ءر?ذثو

فى،صهـ4ر1ء"ثلىو2ة4رت-هالمرؤ4لىأتإتظلىا،إيهةاعواهأةرمؤ15

،51"!ااملأثاان!تمأدصإة.ممائمة؟5اإواشصوا؟و4أهدا13ةوؤط،9اثاء4-ت

!و،4"اةيمتأو!ىقي):ات:لتوةه،لهحماإث"4اقصةوأ"ن14وأ
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ءكهلاث0،)42مافا-فتأما،ا)ةاصث"ةتهي!اكا1اث،"بب-اءارأد

هاذراسه+وناء2ذرسدلةقثم،.صد-يمابثم،.أةلمو.و-د،ا-اطا

مادحين،طهايرفىءلىولا،يمظلأه،افهءنؤتلاكانة،!،يمو.-ظ

إلا4كاتألا،ء-إينءنإلاعاءامولا-يماهنالاهاءومالهنلإحما

."(9)ونة!!راا

ةهرصمهاحلاةلثةالاذيخادين2ث11اننجداتإلأاءذهلإةء4و

خذاوأثصاا5دوإءةور14أ-اال!داه)،ثزوىأءنيمص!را)ا)تص"ذا

اءبةر!نر.أ-15فتءروؤدةى1.1ءثمد،-"حمالأشاواب)15لأبا

هت-اوأدقالآمدمثو،نارالآ--ي!لملأخمواارهلأصاهـ4اوور!ا)ضا!

ث"ثاب!انمهمو!م!وةر%ضالإ.برثو-وراةءناط!زلة.حلاءا)قيةذشبه

ن.44ا)فياءث!دكانوانالأاهابفىامةوسباوأ-ذاوةوةدهث"

طودوعادءنص!ذةينا!ارع4!ه04لا--اسثب!ثايق5والإدألروءة

إبتماوصوع11فىا)+ا-ء4ا)ةوةز.5!-كا!واإث-ةةرءونليرآ

لاءسءص!ون-برتث،اوبههيرايروو-!ح!رةةرضا)5فى"اخهاث

ابرازإلطء--43والإ:ةاعإةحىواون41ءأء:لرو-د-الأمهدب

وىا)ةا!اباا)ءثانسهةءهارءنآتذء+رضذ4طها"4لاالصءذ.

في!و"علا!)واراواي!-ذةء"ا)ةاروالحاتة؟اتفى-ألاةظا-ث"؟اذن

ثة811و"-،ءاراحدة!وا)ةةتا!اءلةوالدكةا)ها-."أ!سءحران!والى

الحاصة.سورة37ءن-االآيات)1(
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إهةصهاارحر-أقإو،مح!الأ!1افذ،8ثأتذجرصذات--ةاهار

ا!بر4ئم-والىا)ترو-فوإلاكاو1!ىامالا-تةمن4ايبأ-اق

ةءسالاصواةاء!رةب،كابث5ير9وثذدوا)"تداخ!داوص!ةرلتاذى

الأزنءلىتإخ"لرب15511عاوللاتظه"أبنارا)-خقفىنايجهإ3

إ--.د-فىى؟-وزداى..-؟بالىزنارزاتاةاء"لةاب!ذ.إطاح!

فح"ةهددبهـوةفوهو،ء:4إهبراوزف11ء"عابه!نالآسرة-زالض"

آوموإ)طاءهةإجم!ونيمإأةةوتااتا)13ا،"ثاب!ة11"زء4المثاهد

ير.ل13إه"ارأتذةونؤ-ذةو-وم-ت"طصرءصرثحبرحطونيم!

يخامدجمع4!!أا)كروأدواتءنإمددارض511"ذافى!لالهوا!كلادا

لأزنااي!-5ة3رذب"ءةنيمرا.،ةصيراإةولةو"هة-دإباا)فدب

ح!ةةة"؟إ،ل114-ةإلىةى111.ناطدتثاةةقلا"إ"ا!4اراءث

وا-دةأةخةاصورافىبةة!إذ"ولاةا)-اةالر-فاتيةوقب!ط

لبةرخشذالآيرايه-واذ5ء8"بر"نااعاررواب:الالأرضلىماير

ذاث:"ا)ةراسلا)ةوبهبنماق،والهرشا!ابمثمد4ءنذ!ثكا

-يةةان14هذو،"يزيمو."-امءاروءا)ثفىوةدةت،اكةاربالنبر

حينرها-ءطث،لا+تةنتةأيةيرصوا)ةاهدث11--4نا!نأءا،إالةط

ةعيةلاثثةةليط:ص.تبروكاركواءص"سرء"فىينككلنحملف

رض511اةت+ون4اطيا-بمدءاإلىدالأ-دود"تتطياالحياة
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ا؟وةإنالآخرةإلىالدأيا+نالمةا-فءالاةةقالطذا5وءاواط-اب

ممةخااوءادخوا)!رثصدةت-لمةا!15و.م،الاون"ولاونوا،بوا"و

اط-ابوءثاهدطتاةاقةمةا)8اهدث5"بخاالإ-:-لملأف"ذاإنة

لأنالإأ-الىا)ث+وركلالآتذوةه"ءنشص؟ةالاإصاءلطالآ-رةق

ورنوامصخبالىت+!فماوخوا)شالهنفءنبحهلشاهد11ذ.5ون51

ودث!تلوش15-ثرءلىتإذا-كاقةط،1+ة-أتةأءا،ابهالاةم

أهـ4ث!و)ءاالص!عصتتال،ا)+ا-:4ءسسالهن!الىإآ،.عاد4ثحاالثاءا2نملاث

"101)5)أةخا.فىاأءتا..لحءا)ةكؤ--ما--111ء

نارد5و:!ر.م-2حاصرآوءكروا-

!اتإةظراثدة4أفص!لىن4ر:،إحهحدةواصصاء"ىءسا)35ءتالىد3دث

وث-رالى!اأثإمأ:4وهإال)ثصح!تدتاكلاكأابمذهحهـففىط!واءن

زهكاتا،ؤإءون؟راء*رضأولؤ-ء"دهاهءثإءباالىخأ-صاتطساثا

أثىءأض"أزةإ-!ء"ةوما)!ةطزإ-ا،4"اش-ذة%ت!ءاإ-إ-آدو

)-!ئم)ةتءإم!4ا؟ارتقء)ةامإإا.طةعاإ/111المحهإتولاأ-ووأ

نء.لاطد-ثإ)-كارب"-كارث،-أ!،واعب"أذنوز*ي!ا-ذكرة

ورإواوا-د-أة-4ثةفخوشا)صواة-.،صءثوم5،-. .ا)5لى--ا!

عا!ر)5-"ثقوا)-6اءلاتهرونث-5الىئرةاعاقر.لامصأرإل01اب

ولاصهالءعاءولاضأرؤلم!1ءرشص،يحىلمونافهإ-كةلاص13!اأرءلى

!ازيةامغم!ن!فىولا"ةومةهرضءين."-تر813-كرتأنجم!ن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


*-3

حا.ةهصالكيئإبص!ةا151حدأاقى-ؤء:!؟اءنآفإوا.ةةرخثم

جاة41"ات!دفنبمأأ"وكاء4ةاب"يماؤازرهاؤملألماصرء-ة؟ثئ!كاصا

بها3تقؤةةذهةئا1ماأ(4"--!ءلم!قلىأة"تظلى!4لمت:اةه4لوةهة

أ!رنمو14ع-أاتأو!"كأاههـاألا.ورا-صارئ!ماءأة.-بمحمال)ثبا

ا4إهـ!إطاصءفلاث5اه"ماءكأأءكأءاصهـةاة.اأتكا351!يا14ما--ا

لىثبىو-ي!ابك!اه،ةهةلى،أاظا!تئر-ذ-كن-اةا،أر-ثتد

ااذراط-.+ونذرء13و-ا-لة

ا)ةههيربم!ن!أق،ا!ماالىفى1،ؤ13وه!-ثرة+ؤت"ةوهداءث

ذلاىكا"راءوءن51ءةف.يهىز!ووةظه"واصلمهبةوزلا.قآا)ةر

الاءدؤ3فى)ت4الإعصا،ءهةلدءوأءاي!ات4اا)كأآوىالأترث"يتضهـ4

إ:-لأ،9صا!انجز4ووثصوء.اب.وابءنسيمونة؟ا!عاء

ا)قارءةتممذشةأ5أدعااء!هو-يخايناةا)-ا،لتةص!ةرا1-"ةصار-وب!ا

اهتبر1ة3ر-دمءةمنصمو)-،9ءهااطاوءصا)صإخبالىايمووأء،

.ااءهـلأالىالأذني!ات

وذخ51إء!كأأةجدهأ.54،ا،رةيمص!را1صاةاذا5-ةرأأنلاث

بىةأداءكلااصوأمو"ئ!"لانص!وء-ينةءقىطاماص4-رذ")!ا)5لةاربأ

روء!+نال!دإت-إ511-رأوإبا)ةرالا"كأالا.دظزوتمادفة--5
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ت!!،رو5!-خاانهة4صربهحمةلت--ينسصطاو+"وهو1إوصوع

ء*رءن4ةثأقب!االمدكةاءقولايأشذو،وا،-ارباقالأكلإلى

.نانرتمو،بضةايرو-!و،عاءم

قول"نالأدبى،وذجماأ)ةقيرم9الىةالىاطزالةة!ركأناةاو

:غاةرسصورةوو-ل!اكه

نأأتافإق4إرا-دعو!وءىأزتللىذروةرءونوز؟ل!ء"

ءذتافىءوءىوظل،ا)ة-اثالأشضق3:-طأنأودت:ص!مبيل"

ر-لوظل،اط-ابرءوملاثؤ!نجممثرت4ص.نا"موربربى

الله،ربىهـةولأن-إ!شتلونأزةايماز،بممزرءونلىآءنن4هـؤ

كثوان(4ةةهإء"3ذ"اذ"ككاإنو،رصلأمن!إه؟:اتاإ15-ادوة

،أبذص-سف3"ون4لايهـدىثهاإنع!ثء)ذىإهضصبممتتاصاد

فهأسإ!نةاتةءسنوالأرضفىيئظاهروم511لماث11ا-ءمأأوتا

دصهلإلاأهدجلاموماأرىماالاأرصلامما1لإرءوتتال،ةا-اءإن

الأ-زاب،بومء:لءإجممأخافالىيا-وم6!نالذىالوآ،الرثاد

ظراترةدافهوءابهدمءنوالذيئو!ودوءادأوخزومدأبمةل

يئبرمداولودنةوم،ا)خةادتومصمعل!أضافلى!ةومتاو،باد51

ءاء،والد،د15ن4ؤالهافهثفرلىومنعاءمءناثهءنمادءأ
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5لمكإذا-ىبهءاءأ"اشكفىذازانمتإالب؟،1قبلءنيوسف

ء-سف"وءنافهإ!ل3ذلاثرسولاإمد.ن4اثهبمثلنتالتم

ائه،?دتتا4!عبرةاأإطانس"نرفهاإإثقافىرنير!لذا،تابص

،جبارص!برتقابكلكلىائهبماح!عذلاث،ةوا%الذيئدوء8

أصه:اب،الأصهءابأبلغ)+لىءسصالىابخاامان5اإفرءونسوقال

زيخاو3ذ!ى،إاكاذلأ!انهإقوهـوسىلهآإلىةأطص!!هوات

،ب-15فىإلاةرءوندوءإيملا)-"ثءنوصلىصلمه-وءءونلفر

هذ.إءاثاةوم،الىثادسص؟هللمأهدا-هـ.ونبازومن%الذىوقال

!به!زىفا،صفيةكلل.ن،رارا)ةدارىالآترةوإناعء8فياالداطياة

يدصلمونةأو)ءك.ؤءنهوإأكأأوأذكرمقساطالصوءنمثلماالا

ا)ةجاةإلىأدءومهـالىيا؟ومو،--اب"نرةي!ايرزةون4الجة

ءلمإ"لىإ"14)؟حماوأثركاللهإ3!رلأة!د!وب،ا)ةارالىةىتدعوو

دءوةلهليحمااء4ا-دءوة!ن!األا-رم،ا)ةةاربزأ"زاإلىأهوأد!أنا

أء-ابمرفينا،ءوأنافهإلىمردناوأناي!%رةفىولافيااكق

بصريراقإنافهالىرى41وأةوض)-كماقولة-:ذكرونءا،اللار

(9)،اهذاباء-ورءونةلتآ-اقواوءامكربئاتافهفوإ.،دلمبا؟

ا%فىيةف،ر!ه-"جا-4فىادءا5آحوارا)ةصءذايصض

.-غاةلىورةءناهـ4-62ياتالأ1(1)
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ءؤثد!ءوء!نبو-ظهرتأنبفى،اطافىجابرءوةتفرءون

"رءونءدةاةووكا،مم!دقىي--رةبهن%إذارق!اصاات-زبالمه

وته-جرءنهدآ"أز!رار.معا،لايناالىء!طرةمو،04ح!ذث-!لى

كا"-اإ--ومناكلأ-+اىة*11!ت!ذتايرش"قهلءنلهة؟فىالمتمثل

-ا!ىأصمهروانهإا-،آزنأنةهلبهآءةتم"ا)--رةاصباتاوةوله

-تلافءنيم-!وأريد-بممألأهط+ن،نولتوفةدا-حراحمعد

-(ث!ي!ه-ببنحى4اإلمرلةاءماناعإلىإصطرأ"إ،أبم.ينبمم3ولأصا

أناأخافإلىإ"رماه"وءو.ماأةةلهـذرولىءتماداةه-ولء4اصلى

ائه-فيافنهبر%لملا4"،"ة-اد11الأرضقر3إظأنأوبممد.إبدل

داغاوهذا،لاةإعرإضلالاوالأرضفىة-اد!.وءسدءوةح!ونب

هآ.-ابئ!"قياينظاءدائهماأاص!مأءةنإاهمةو-ين"ماةاب.ةماق

مقألا!4-صرة"ة8ءلاف-تتدا)طاخ!-4نءوةرةبجامن4ةأهلاا

له،طا!ق!كاةرءون4حاثهق)ءصر؟وء!هنتؤء:الى--لر

اناطةرص-ذروهو،ة"هـ"ءناصراإزا-4فىإيجابشإدواهـهـوم

االهبإدتزإلء:ىفى4أه!-لاا--ذ-هـؤ"ةا-ذأ-ؤ4ات،دص5،اي!

أةرليإلىإساب"-ا9-مماءدءوةيرى-ينةرءونسدردالاا:-5

فاأةدءافه4و!اصلهو2-ا:ءة"إينوهنزءصهقإ)5-"إة،كطا
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-يحمو9ءنعاقهإلى"هءهسايجذبةهقراحاصصءمناأعهلموس!قلميف!ر

)5؟:اتباهآءاةدوا!بىرثةودأنرجلات!ن1.4:"إطففىكيفاهد

اطذرالإبهـامإلىةءههدموسى8ء!رةإةتهمأن!ؤافثمربممن54

الذىض"ت-بهم"ادةاثلمثوان4إكذةءا.4هـككاذباوإن:ئلاظ

ءتطقأنولاثك(ابصفء-س"ومنلاي!دىاللهإنبمدم

ا-لاء4ا!مت!هناذ-يربقةرءون؟اء4أو!قدأإؤ!لت"ذا

3ذب)روإ-دة""هواالاصرقاوصوءىلأ!ا"ةا-ة!ن.قكابا

ونص!راةإدءواآدةوم9أنو3،و=دها)ءإزه-6إ-وءلا-:ص

-لالىخ!زةوا،ادخ!.ردتة-ثوهة!قلدةه!أ،تطف"ذاصوابفى

ءدئ111ا)ةوددإلى!ا!ا4رأثإ"تدإؤرآتإةول-لةهة"ه،زرذ.-5

إى11إ-؟م-ةر5اشا4طحلاروردبماة15إ؟ررئم-يازوم؟11!!مةولهق

أنو3؟ةاجاءإنافهأسإءنز!ثةءص؟نضألأصفأنفلاهرالإوم

سإطا!"ءلىءون2ةف!اف،ت-5+ونة؟نثصمرإةأ-ذوافىد"ةوم

هءاتيصإلاأءدجم!موماأرىماإلاأرح!مطءهصافاا--ولكاوعبمل

-درث4)-ص؟ةوماةا!ةادخ!او4!تليرهلااذككل:!ةولوهوثإدار

أربممط:"-بوليراهما4أا-كاا)ةامإدأهال!ىير-إطصةوتجبرن-5

ةههتل؟،ءرطق11ااوماتدالةومصلاونأنرب!زئم،أرىمالا01-
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"وكهأ.وا-ءنارثادثلىصإلاأهديمموما:ا)توددا،.وهيةوله

هـةولا!ةطقها5ادرةي!ايبردةلاا)طا-يةبةا؟ألىح!ت-ءونةرلآ

.،قوع!يئ:ئلاأةيةادى،إ"أصءتامافا،ناءللأةخةلداءقطرةحا-يرني

النصح،ص!3ثفيةعن!م!اءرايى4أوأ.ياهةروووذءاءظمأ(3م)؟ث+ر

مثلءايهمأعافإقيا-فوبم!ضا!ةيهتثكأنخ؟لبةربل

"طمىءنوال!يخا5!دووعادةو!زومدأبةل4الأ-زابيوم

ءوضعيزالوءاكان!!اةإر11والإ-ة%كلااد!لاهبادظراثدترائهوما

كطتأفىئماادااوو"بنألافاسيرلمو؟الحى111%!فوةاعلإةاوة"،بر

اصاهدالبحيدباقفأد13لإصتثااهذأ:رإلىءحا)ناهذاةطنوةفى4اشدر

ثخهتحدحبنبب"قود5)ثاباءجاو،دطوووءادةوحءنقيدث-ين

يهأكرممه!مصر4خاا)ةومتخزارشز?ن4يؤو-اش،ا)!دثقثوسف

ص!كه.ي!ركب!اابثدواتباةراإيخماة-لأند"وذلاث،ولمءلم

ومقبا،الآتوإومبا3يزالذن4ل15الي*ةةصواس!نبم.ج،الث+ور

يوآعبكماففأتأتةومويا:ةولىفا11-وراطولذاتالمضخارت

فا4أثهبااة!ءنو،.ءمءا.نلثهانءح!مامابريخا!دق)وءوميودالنةا

يصلواؤىهذامعالمةطتيةاطجمة.ءدمقدةزءون،-و3أقهادمئ

ك!جمتو!ظيهتكسكأندةرإممه.،ءضر/إد3واصةث،مميرلذاثمن
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،طءسلىئا!امان5يا"ةولهةىصادظأوحيءخ!ءامانإلىباطدهث

لأناة"وإلطءوسىإ،الىةأعاح!ا-.واتاأعص:اببا!بالأم!أياغلهلى

اح!إأنإلىالتءورن4ؤ11هذاحةزت"الزاءه4إراوخسا"ذ.وكان!كاذبا

/تازومالىثا!بيلسع51ا-بونازومت:+ينبالجتهة-ا-أ!-،ق

سيثت!،ساطءنا)ةراردار5ىالآ-ر-وان4-اعالدفيااطياةذه5إءا

نء4ءؤوهوةفماوأ3رذ!نعاطمكللو.نءةاكاإلايبرزىةلا

جمحشف.أنرأىئم!--ابإةيرةهـ13زةونير4ابةتدتلمونةأو)؟ك

،اةاتا11،لموبءة"أهرصتأن-د"هإ"ا،4ءنآسإةإالنصاب

ءو!-أدلىا4مزوتاو:ص!رصاأ!خذقالفىهىا)5نوث1)40ةود!تتوأ

به.واشسكافهإةريملأأى-دءو،اةاراإلىجكأو-دءوا)ةجىأةإلى

أش-ءوبدءاا-رملاا)ةةاريزا+زاالىلمأ-ءووأةا،ءا4إلىا،ضءا

.وأن،افهإلىاردأ4وأنالآ-رةولأقالدأهاقدءوةلها؟سإء"إ

رى!؟4أوأفوةى)-مأةولصا3رون-ذفا)ةارأصىابمأينأ-حىا

ت!،راءاوى"ةءةماة"يبردألا+حاوعابابا%ههادإعهيرالثهاناللهالى

برلإدا!دراذة-يمنظهالةو-د"لولاةبالاة،اص!ثد15ةة4ردا

وطتهم!رواما-ةإتاثهةو!آ.،ا)+نيدرق111بهـذا-ء!ف.ؤاعىب

.بذاالهء-ونةرءولإ
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تظاوكاالأدبىالأس!بق4اوةءناإة!دهبإهفىإن

الةزلأحادتثقأوياء!نوالىر15الأزوءففىإلاالا-ص!ون

بأ-ا)5إلىذياثت+دكلاأندونإينو"تأالىهاهأباتأوءواطةين

فىفاإة-ما40فيا?اااوةةأنض!عافىاوةد،الةةاكماهينبراوالح!اج

اقفوءو،ي!ثوقر-ا؟للاق،ة8إ،ت1،أزعأوواكوددا!افءوة!ور

والإزةاع""هاعاهالا-!مالةدالىيبرةخففىصءوةال،غ-با+بابا

جدألها)ةرآنسورتدةرءونلآ.ؤءنذاو515وا"ءاا)ءةلى

الةنرواخ4ءةرءا.ة--علىأء:لتةاؤ،س)-لة%إتفىءا!ادى

افوالا-ة+!اا)ةودد-ا)،بان45--ذا،4إةه!!ررأقالأدبى

يةهوء13ش--ةردهادء4عاعافةءنف!اتثموالىإط،إلإؤةاعبرا!ينو

نءثدب"دىء14أدير1)40ت4صر--ةبصا-؟اكاسص-قا.قار

ئه؟دأ!ءاونثةء:الأةء4لوالأصص94اوت!:إتاةمةأئ!الىء:ات

"عاو-لاث،ا)واءضوا)ةه،يرث!الم!ابرصووا)ةا)واصخص!را)ة

صإ-،رقأو-زا،"إقصفىتضءش!الأدباالأس!لموب-ءةاء!ر

.لان-أو

واحد(40-صوعةىمهاوا)-لاصى"ابزالةح!اتبرةاسوب-5

ءلمهوهـص!أندون4نرالأا:ق-ولهأ4.احاوءدا،:ههلاث.لةأةول
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8بزك11أ.فوا-ت5إ،الاصصثص!ادق-5!اإهضفىظلاذ

-،1)-داو-4ء:-مه5إ-4آء-وءرو-ثهطبهونأنالألةاظ.ن

ذلم-لأذ-"ووا."ةمفى"%مذوءلىءة؟14بمونأنابزلإءىأبل

رعجم!بمونأن"الىةهقأء-ئ)-توع-لأاك،ا&هء
.-.!ا

وهو!الحماا1)ةاءماطاشههـ9ارةهقاول؟تو5و).مماصصة-بم

بمون.أن"ظل-ين-وم،ح!وأ-ومةدا!!-ل!أنءة"ابهقول

إةلألأة"تقعوأ،ا-خاقولذاذته،لأةمفىإفءذوكلءة؟بم

صلاوندوقد،ءة-"ا،ة-دثا(وصولحوايدةكل*م4زألىوابزا)4أن

ةء!كأء6واحدقتوفىءه،الإءة+الوإدوءا.إ-!!ماإوصوء.اتاءن

-يخه-إستويرقثبره،الاأ"5وا"دوءاءنه"ةةلفىتصيدقأنكا.ه"

س،لإةةهالاحد-تصو؟-ينيرزلوإءو!وا،دوءةبجمابدص

ا"ثساءنإةالعانةهالالاو-دةاطراصاءو"دن5اطدتثإ؟ونآدو

وأقدسكلأوتلةءزافدماكام،%االذأ-5"مءواءأ"2ءن!دروااذا

إواةف.اأنولنةناأ!سير،ثكوندإثرىمة-اسالىإ"خ!نرأنءن

هـتءااإوابتطأا!-904!ا!ةةاا،واخ!ءأيره-،اةرآنا)ةفررة.أكأا

ا)تأ!!ادء؟ةةسثاطفأةأ)و13و!اةبزااءتحاأتة-وحها4-كل"ةهق

لأ:ررابئداوةدا-ةثلم،"ةالىة:ة!وءة-ماءة!ا.ه!را)ةفىءة5اإوا.قضهأ!
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و-لمل.ءزالهيةولالألةاظءناطزلط

الأرضقوءنواتا)-5قمق!ص+قاصورافىوةةخ"

لأرفىارةترأ:،ونثاظرةثامامةإذأخرى4ةتخأثمافهضاءن5إلا

إ؟خ!مواءىثح!داءويبيئبالناو-ىءص!ةابا)ووصحربهـاباور3

،بئ-لونب!اأء!و!وءاكللمتأةسكلةهـتوو،!ونإظلاو!طق15

،بوابماأةة-ت15-اؤا!ا-ئآزمرم-3إلىرواع!ينلذاوبق

إ؟مراتإصلامءإ-لمون.84-بمرصصل--عأإاأأحماتز!أ،ك.وظ

1)!داب4!"!كاوأص!نإلىتارا"ذاميوبماة(5حمز"وهـتذرو

وىءةحا:ولة،ةي!ابنضالد-مم،اببوأاصلموادةهـل،يئا)-ءازرطما

جاءوءاإذا-كأآزصا؟ة"إلىرب!ماا.ةوبئاكوس-ق،ح؟هـينا،ة

فاد-لموءاعادين،عاءمءإص!مسلامأت!ا-زم2وتالاكااأبر.ود-ت

تابصنأظبوضالأرورهةاوأ،وءدهصدؤةاالذىاللهاطدوإوا

شق!+ر-ولءنفينحاممةإلمرءاترىو،"هاهـإين؟أجىةة+مأثاءصيث

.،(1)إينا+ااربفهاطدوزثل"اطقإ"خ!مقضىو!مرب!!د7"به-ون

إةوله.قا)قرآالضكلفىا)-االمةلعا-بءقبت!لا

اله،أ-وتةاص:لءلىاطثصذكرةا!.8اهـاتالآ"ذ.ةةأصل"

اشعص.لصورةءخا75-68ياتلأا(1)
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بةذء-لمههءح!لةوى!الا4)ةظي!اةتبردل5أظرواةوا)ةافةةابذكرير

ئحارآا)ةا)ةصأناهأر؟ما)-!راذهإخ!!او،)"ابزاهـنابما4لى-5

الصورقاةةخا4:لأامىارافف511"الما41"تةاةفءو-!ر.ن!ةد

وا-:-ة"ق4أصازا4ومةاةث-،مإلىزعسايئزفى-معأاو-وقتاا)صه.و

ءاضراكأهـةلا-إراإثصقاازفو11"ذهنو4،لاءذاببنا)-كاةر

ةأ!افىابقى-5وآصزةةابأ!طوازةااذيئاوصهوضابماربةورضالأر

صما!ونء:وتة4ةاابمصمروةأ.وءدمدزلمكىذ!الثه!دوص-"ضاإد)ة"ا

ا)4شابءزخا)توعءذاتىفازةإين4اءااصرأ+3فةنااإثاءث-5

.الأءةاقؤه"!سءبآثون!ءلىزأ"او

اوقة.و41إأبزاءنطدتثافى-أثللأهةا4:لةلأاذه5"هدةة!وأط

يحرةاح-كاوضوع4فىيدحىا-اةوا!إحالات.نيدنرهـاض"فة!اإ!ةد

لدد11-أ!االأ4.1الد.!ء

.-م!5وخ"لى+ش

:صاعةل!ات!ءإلا

ت؟ةاةةتضهلم،5وا)ظجممررل4أاةاإلى؟هل:4ههـعا"أ-انال!

وا!هجما،تثمد14تءالأنير،ولا)-ةيرفالطفلتهتبر!وةإت

لات-لميرمهاعميردطوانكان،يحدثا0-أعص:اقص!رةة،المةوءش
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ي!بصة!رة-إ-وف.صاكانئهآأ-انكااكاطةإن،يحصعثقعارلى5

الأ-لموبلذإثكان،الذاقىو-فءبر.اظا)صةمه"لهج!ونأن

إيئ-أ-!الا)5"!افااة-،سينالرا"*راعاا!.لتحىاه"براقىأر"هاء!فى

ا)5!وركأثقابالآدواخرتلمدتوءا،الأءهلةإطهبحماصمربا،ة

ءطهوء9بمثلةءورفىسه.تيةةو-01أفى-كارن4-نى.ل.ءاالا

بز!"ص!اا!اردكانأناترىثاارلآان4ا!اتاضابواهرءنأةتبوثوا

الا--ءأصر،ف!قىهزاتو"+ورلىء-ة.لوارقءنلمهقيها1شااإلد

،-"أب!ابأهثر.ؤةاخإةداشؤاالديةا؟ثراةاأبيما-؟رماةرآن9و

إه"ادى5ب!او،والأرةلىاتا-.وامحوتءإفىالة-ءتا)ةفالرمن

!ه،أ-االاةا)4!أر.-ح-ةةقاكأاوا؟الواطقلصدقاحرءة،"ن

ةةفاالا!اءأبت-5،)ةو-،ا-آ.!هدرذاكة-كانلصةاظط

ةةهماةأ4"اأوالأاب،لطءثاواتءإيهاينلمأنءإء4إت-5؟ا

ربةءا!!فالمر-اثبماتر/دد،ظ.اءن/"أقى؟االازةاءص

أتاصهـ.نلىا)ث.لمصاتةر5ادآص"-اقئاةطاء"ذوكان"!:ا!ءن

.ءانو!حبءنأفيرالملأةين4ا.4إادتفااة،ة،هـ"لاحىق

وقيإربةاواركاضاءارآء-وصت.ةبرصصالةةرآن11!أء

لأثه!وامواكة،لاءيرحبءنيلةات!!داأزوصمقىو،هه،و""ارتاهر
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،!!ارالأة:"-ص5-:ومفىةابا)5وابا)نو-ؤبمد؟إ-لامكودعو-

قيططأنةو-بواحد-هـلير-الةلاا+2-الالأ-رسالة.رو-لىث

صيرةا،ةول4الهإ)ي!الطهـل،اهجنا)برأصخإإدبؤوأنالأدلىاس"أةوى

ئاأ!ذاأن؟سصلا،الهمشادواء-ب،مجماشتةكنءنء-ء4طا03-دث"

و-تاص!ل-لاأصعاباأوكااةاساب-أطء!أولإةرآنباا--وعاهو

إه-دومالأءثالإونوتءس،أا)-كا،ءونوتةر(يثاطفى-إثةةون

بدةلا،-ة-اوبو-طبقترات"رء:اذ"1)ءاءةلاء9أ)5أص-إب

اعافةا)5نء-؟و:لىن،وعيروحمز)بولط-ءةرد2ابعصالةاش-.--33نأ-

ادقىواوال!ال!ص4ثةةشصو،اكأأأة!.اصاارإهو،11ء.هنرالب15--و+

لإؤناعاءزالةو-ثإتءدايرأ:حهاا-إء!ان!شتأنإرلاب!ط،واصقة11

ة-،"!اهآن11،روكان،!نيمءواساأع!ءناعال1)0إ%-.4لاةطق4،؟اهـم11

ىأوصيناتة-ءير1وا--اع،ا)ةظر-احةةاالىدعابهقشء4إبلى؟افئم15

،ارثااإةولاة"اءدلأء!اازةث.ادمواح!ووا)ة"ء"-رإمإهصا4اةه!ضاكل..

ةةد،الآن:12ز--دلأنفىنوأث!!إخاذذ)كفىةفىوااكوالآيات

صي-"!و)إ-""إخ4ودؤل.120إ-طادكاب:ون11-؟رام12أوسه

نابءن!ثيرآبممذرأناو)ةدةو-لءزالئه/4!لء13!-*-ةفى

ولمماب!ا-:ءسونلاأءبنودلىم،بماون2ثفةلاةرب!مالإةس!و
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ا"(1)نلموةالفا!)ةكوأأصلمبلمةه!لأككااةوأابم.+وني!لاانآذ

ما.اتة؟ة"هةلههةةإووالىاةارا-ولدفىالأءهـلةلة511ةتكاإذ

مأزة-3ون4بملاا-ماأصم2باكه=اقةةد،اةداءلاوا)ةظرءنبه

ذانوآ-:ءحىوأءين-ةة"بةلمو.نإمءاخص!يرالتةول4اكأوا-ب

جمحورا)تةع!-5اصما)ب!الأن،لأصملةأماملأىكاذلاقمفم،--!

أوو!ه-.-ين41ص!ةرواةأءماوهتدؤلاءوه،اطقإلىيمرىو2على

اعا.فىدون.لمونالضافمم

سة؟-طجص4ياطاسم4إأ-لموذا.-لح511الإةةاعإا)ةرآنجاءوؤد

ل515ا)ةو-ا?نتإهـم14الأرلةءندوءص،ةص!ث14اهدا)ثو"ن

الأدلة-إق--اأنفاوعا:،أةوم5!ا)كأإلىب!-دى؟ااةتإهلوا

..ءنقر"ث5ءه!بلموالةولوةلهالهخ!ةبةصتآواي!إأدةأء-ا4هلاةرآ

ة)باةماارا)صهـاكاتا!اءيراة"وساالىا)-أم-ابءا.ي!انالإاور

ف-ءأ-ذشأثب!ةإ-ةم/قاثهمالو-5حينما)-كلءءلىأا-ذ-م1اى

4ا-إتإصما!ت!راء-ونثم،اتتقةائجالةخاو11"ثرةماتالمةد

ي!امه-دجم!لا،-تارآاطةاءقعلىرنفإ-ديةإترله"انواثةةكرو

ةةرروألمأنا)-كرامءلا"ؤا-ةطاع)كنو،ء!ا.كنت-سقا)ةارىءمنه

اهين.برو-جج!نو.ردءبما3صمنةأ

.الأعرافسورةءأشا917اي!يرز)1(
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و-دمءاي!موةف!يرب2ابو+ؤلةاص!مالةاطا-!ميمظاتفقد

بره:،ا-ة"الة"ا!هينوبراإةماقياة!اصصةاركلدفىومشذ!ذون4علىو-

ال!س،طب.ء4أدرىا)ةرآنوكان،صءةخى!هجمرتإرىءةابمدىبلايما

ء-لىقطءةوفى،ةر-ابدأوصوخذ4ةلي1)40ةثإهبر-اث-ين

وصالنةتةودو،اطيرة!الىاتدهـدعاحساهصوءنأصصةرة،فكاث

قىألإفىا)"إن-الةر5حاهـذ.و،حهة"وا)"ة"ةا)ماهأ:دا.؟الط44اثاا!

و-أةير.لو-د)5إء:اعواؤةاعر-الةإصهـاآهـاد.أ-خوأ.با)345

،ا)ةابشصهابالىذ4وأة،س3ا)ة-ةاهقإلىأهدىتبردو)ن

أء!عإ.!اةل"و-لءزانةول.نةل511اطث"انإلىوأدءى.

-فة"نبما-وصصاوايمر-ةةثمدىاوةرءةكأذ-ةو.واأنةإوا=د

أ!رن4اة-مسصأءاةل،د-دثذابةتدىاكن)-3يرذةإلا"وإن

نأ(كاإذ31:د)ثءشءلىصوهواللهكلإلاأ-رىإن،)-مو3ةلا

!تماعال!وا)ةفرلااءءم"هـو15دتؤيمء"ءلى"ص"لىإ!تددةل!لأوايةلآا

عا!ىلىأىا)ةاسفيتماذا!لىاءحااءالإسصضوتمار.ن!ذرون-ين

بة-ير.إلىعم4صإفىءأندونصلرلءن"4ءاعلىهـثكرك

نأإلىالآءةدءتلذ)ك،وت+هـلثةولة؟الذاقى،.أظر.الثت!سإ

.سهألمه!رةءت46لايةا(11
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لم!"إ.)-ءاذاأءا،آتةأءلئمة!ا-04أو"ة-4ثإككلثاةرد

صدرةدأكذا!ددعفهةالءاوأنا-ةونب!)؟ص!دآأنحير-ة

الأهريزنءةةردقذاةظردونتهاثالافخ!وى-إزدةبماعةمحن

ص!م.ءظأ:ائهةوليرد؟4ء!إلى!ا-اتتحبفلاهـدآءالاعادب!وز

إ-كل،ا4إط"الىا-دةذه5طإر11كلا-اخاإة"زصورثم،ا!دةةو

ءثكأطهبةوءواأنةزو!إلى)كذ"هدح!إسةإذا!تةءددلالأ!

جمه.ا-مأذيرإلا"وإن-فةءن!!اصحمءاص!رواتةثموةرادى

الىزتورضفي،صأنإلىءالةلا-!!طر4ةإة،شصدردءذابيدى

-ء،صدإلىأوةفي-4إالى51ءإصا،ة-ديةائكةإااعا2ا-%"جرءن

صدرما!لىأصلاءةؤ"ءرذءةءدا.ءهضة؟-تمر--ادىةروء:كأ

ا!هالحم!محايؤ-3وهو9طبءةو4ءةإءبعلى4-"أءإةابن4؟-او?"

-+!بءنلاإةمهإإفوب-ي!ءنصدروالإ-ا،059هو-الد

.فا-ت!او

الذاقىااإةبمارنضفأ!ن0)4ساالر-بصاثرىءأة4)اةاا4الآتأما

اثه.علىإلاأ-ر.ؤاامثخىهىاا)ةرضأص-إبءاء4يك!رصماوهو

يد.3ثثىءك!كلووه

-ء:إةأالاة.م!ءن4في"دث"فىا)كأرآنسارالابحة-اق11ب!ذا
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-ارة!واح!رة!مار11"ذافىولم،ا.-و)-؟-تابتةإحأنصطن؟لا

ةهلرة4صدذة"14يمو-زة1511الإ-اإقىأثةةد،إثحمريمنةقلي-ت

المىوذ،لهدلى4دةة%طاإتو15رإهث!هه-خبرءث،ال)-ؤهـاق!ثأأن-

طإقة!ولإدفا-ص"بص!نةه4آوىاةةدارءنإلاا-؟ون)ن

فىوء:ل!اخابوضر"وجل-زفهاقولالىثل!خأ-ة،-!وب

أوصا15أةثأالذىصك!هي!اةاسا،رءبموىظام511يي!ءنتال،تا-"

ةارأالأ-ءصاثجىراءن)-م-+لا!ذىا،ء)يم-إقمابمطوهو،رة4

إ-ادرة!لأرواااتلر"-5=إقكىاا؟حماو1،نوبوةدءة"تمأةإذا.

."(1)إيما)5ا!رلإقوهوإلىم3":ا!إقأنءلى-

؟نظأا!ة15.بنفيد--)4"أ-ىو-الا)-ؤهلؤؤولهإلى!مصةا

نء5ا!إ-ذءصااإةإأإث--ءتاءة"-ألتاص1)!اء:"،4ال!!اإةاصءداس

إلىاجيرةلاؤ!-كلااردةممد5ا)"-ارىءكان4؟اروهعاا!فأا)5يري

رة4لأوهـاأثأأالذىصرهـي!ا:لهةوإلىالمثذيى)ا-ةهعإداثم،ذقيب

بهلهصلطتةإف-ادلىدآيم-أدرا"ذا؟ن،ءايم-إقح!ل!وءو

:إكذإءدلثه1،اآوءجاا؟ة!،اط-دبوويمبء؟ول"ة"حماف!-"ص!وريدبزة!

،كان-وةدون4ءةةصمأأإذأآلمارسالأ-!!را)ثن4)-مهذ!افىى

)هدلهد15إثاباء-وساقىاذكاثاية:للاتيتبررصلان015بة.بكلضا-

.يرسل!ورةء.ت1\ا1-78!ياتا)1(ج
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!وات"-5-اقاكىا؟سأوافهةوليرحاءثم،المر-تجبةائب11ملى

إه!.إثكابقهللاقت-!دءو!!ا،.ة(33إقفيأنءلىإةادرلأرضوا

بلزة-دص!ينا!الإقةاعبهـذا!يبراهينو-!اةرتالأدلةات-واأن

3ءنا)ةاسجأت)-يخااص!الدةاة"صهارةأد!انةوسا.نءباة"القرآن

فأر"ةونه!ر?مبميانلأداءعصاؤرةهـ4?سكانفى،روا)ةإلىا)!الم!إت

ص!لى-!ا%!أ،قانيمالإإلطيدءون،والأرضا)-عاءح!وتءطقالهةلى

وزءائةفأرالدإةاإ+د،نو،-كأإجأو!زةاونث2:"صلاا1إ".تتةوما

4-:دة0ااص!اصةكا-ث15زاءررأاة!دت"ه"الدإم!"ءاالى"-مة4+ه-4ءإهعلى

آ-ارة-خولىةاه!ا!ااطإلىءاأدآناةرالنز-كأ،ا"ءإهةوةلاا5إيا

روا!ا!ر،ا)ة،إقذص"وصةظقآإلطون5511هدىوحلارىاةافار811

!روة)طوا4صدارااتتةداإهمملىا5ءص)لمسماط41يم1)ة)ت،ا-أث
-ررسص.مص

بمزا)ةاة4كا،تحؤعا،ةالإزةاءا)ءقلبةقذر--الةة-كان،اص!(ا)ث

.د13والإسةثلل)تدبا

!حلات"ءايمرصما1رآذ)ةا3!ثاإةئ411تص!راةاات!ياة11/تاكاإذو

.بأفىكضص"اته.يةلأتوة5بلأ؟ااءح!نخمار"!أ!،تابصنيملنص"لبط

حأةالمة)"لموصص/أ1)ةرآؤ13آ!ثةافلم!ءعايما)5ص!لإز:اإق!ارءنلزىافه

لأتروهـراو":هثأية.-دااوتااصة"صا-لاث،1)-كاثف4وءةطة
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أءحاييثةلاشا4تحرا)ةتاا)ةضاتلاءةوهى،يةا)8ءووالرسالة

ةلمة"21ص!الة!هوخنبر)نلاغى!لهاةاءافى!نو،يةو9-حمالاتساار

لاتاسهلىاتحارؤءنأثن.ثلأةذ،لةهاباافهاالة."ذ.نهـ،ة!صكلا

ص!ل-هـ!اووذجن!أإحةفىأبىالأدحهـارقا!!ل!ء:ةاوئدالهةإوء--لى

أ!هحأفى14الهرا)ءلاغةءتاتاسة!انرىيم)الث!ثإ)ةتا!.نة!ية

قى--أوأن،11ءاثفىطالد)+ل-"-طأن!هربةإ-اننزلعةاب

؟ون15تيئلذاء!اؤلالوأةثم،-ةول14ء-"ءلىأرا)-ان15)بربا

-دهنمأد)ة.اتز?وهـصماإ-اتاتذ4كا،ءهب"ء15يااا)ةتهذ.

لا-ةفاءواءادةلاهناولد-اءارىص!الةوةقوا)ت95"لىنافابءن

إلىاةةجىموأنأا-ةملاخأثروالالار-ءاخالذبا)ةارىءصمابوما

رآن411بم--و،ف)-ءثاخوضمهاةوادف111رةلىا)5فىيد=دءخ!خ

ارءوىت+رضكاملاة-آ3رةةذأهـ4او-دافريةإةن!وذخ"أدأو.

ةنماقيةدةها)5ببأتيم؟واذاف05-وطكاثإنةفئ)ثلالديمتةو

وكافى"4:لآألتان4آية،أة%ءنا-زءنكاا053اهـلادباةةطاع

إذن"ةآن4?4وءاكان،ءةلأو،)فد-اافهإلاإةآة؟!ا

دا"-5أم"ءةلرأ،ض"ءلىمةهء3واهلاتاق؟ا41هبص4

"لةىءكاساتا)قافهةلءإي!ما!راقناثابهت)ةواكخلة"ءركاءثه
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بالهفىةةافاقبزاالاةنمااعابئتصفىةامقهلياةتع:بكا،ذا

)كرىكاصلفىةرآأصإلى.د"الةرآنلأ-لموبا؟ا،!!افهحلإل

فىرآا)ةنبها11دتطرففكههرفض،"،ضاواءبد4.آرالة-"اط؟-إ-ل

شص"افأ-قذاط-4ا!4بروالد!نةوءبا،الازتاعقوة؟لماىادا-اعار

ات-دالىهتفيحميركاةا)4هوزظو،الإدراكيبرذبا)ثءوركا!برذب

.ا"ثوداإثلاواإرءوقإدفاذىاطحاتانا)5رسالة-روتلاى

!دتة"ءنالأءراف-ورةذر"لءزاللهقال

.تكاشراءنهةاكنز

ار--دافي؟ءن

زو-13ءخهاو!+لطواشد-زةحاصنصلامشإةالذ!و5"

وا5دباتأة*ا4إؤرتنمتنب!لم!-اتثا.ازة14ة،اما)ثلإ؟ن

ءلاتطاءا5!ا!-آاأل،بن3رااثان.فاوص!81طااص18-؟ة)كنآاب!هراث

يئاشكلفياقلاا!نةثحرموأ،نص3وتثكلالئهالىتءا5هماابآأ؟ء:سكاد

ءومتدانونسوة.ملمأ"-ألاوراأءومءهون-ةطثلاو،نويخاةوم/

نإ،ونصاء6أتمأمأت!ومءورأ-3سوا?اهأههوةبلاإدىا،لى

ا-لح؟وانالجه-جىثظ:ءوما-مأمضاء:ادائهونفىءنءونبداؤين

م"أمابمنعاثو51تدأ!مأماب!ن؟ثوصلأرإمأ،ينةار-مةيمإن-
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ثم!ةصر؟بمادءواةل،بمانلمت-55ذانآدامأمبماوزت:ءصأءيخا

تةولىوهوابكها1يزلالذىاللهو)يإان،ونتةظرةلادونيم

أفة-مم-ولارأأ-ونلات-صطههنهدو"ندءونببخاوالذ،طينا-اا

لا-511ونلهضأرثامترولاث-.ءواا)مدكلإلى!وم-بىوإن،ونيةهص

."(9)اثن5لجااءنءرةلىأوف)وررإاأهـروةوا)هتذ،نوصههةلامو

"-لا)ةكأأن51شش،اصاإقإةصء4ثإلحدثأد،افاحرفءظرفا

نء؟مداةرآناأنىد؟وءا،"االو-دا!دتثعنابدابالأن

ءلا.-واق-لاصاا.يزتءةطقىءةلىطدتثوسالم!1هداث11ءنتثاطد

أ-ما.وآأ=دةوسأةءنالإز-افىأ"+ااثه!اق)ةد،ةكاثصاءن

ؤرتةهةاتللأشحملتا5ثا-ةةرا،و"!؟سو-أا؟اازحماأ51-ماوبز

أبملهتجدانو،.ودار4ص!هةعلىمرىا)"ثا)ف)-لأءهدوذداصا،به

ب!ساراللهد+واأثةإتراة،،15+ةشا5ةولهءن.وة!ا.فأوية3تا

11"ضرعة!ماخ!ااكأ1إةدمةا5ىهذ.اسة!ابظا)!هالح""-ليمبمماإ

اإةارقة)ثرءم-.ةت(ثيايدرىأندونةااو-دا-دتث!ند"

صاطاائه+اطآ!ةد!،المةوقابرواهـا)ثصا!اير،ل-ااذ!!ملر-ة

الةقي-ةودءن!انص!فرلالاانيدءولاثيمرأ)ةطقأ-كانا.دءوكا

.فلأعراالىورةكاكل991-981ياتلآا(1)
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ل!ه!طاعادتاآةرا"الآتة5ذ410-8!فئمآوقعةءنبجم!خ!فتءد

"ةخأشركاءله-+لم!إل)قالخافيةاحدبوفايصقى!،نا!ط2ة؟ةصكاء!،

تلم!ا)ثسكان.ءاةرالىىطإب%الظهأاليزلاةا15ثكساكءن-كز.

!اتثسعوفيم-هـو،1(5م35اةءألى!اوظرةلية،ارةد-11ذ)ةا!ظمءوالمز

خطإصةلاتلموظ"احر3ونثتأ؟:فيايخلقلاءانس3وفيأ،افهح

صرنث11ءلا.ؤص!وااذ،اء"هارىرا،!هوةةدر11!كزلةهرحز8ظلقا

داميم-بمأ":اهـ3يجدونأزوىقاثرءنا)ة!يرو!ابواءأزقو

تلموذءنتةءسفص!4ز)ةة-13ءسأن-"---طءخلاوى!وأفى":ءصإ

الماخالإزةاعقيطابلاب!هـثارف!وخءنالأميإن،"1315ءءنبها

ث"بوألاا!دىإلىتدهومأناة!!نة11وفرلاءؤاالاءوخأةقاكلضا-وا

إضراالأء:ام"ذ.أتوكاأاساور:ونأةأمومت!ءوأدءإهيمة-واه

(بماثء-فدح!إلىةة-ةاخ13دء15-ولءابم"ثرتدت؟أ-رك

ا"أمأبمامتى5أر-لأ"اجاءرةساكنةد-4ساوصمايركاودءنها

صأب!اخ-تذانآ!اأمبماصبههءينألهاأمأبمابهطش/أيد

:ءسولاتث.طشولايزىلا--رمبادة.نلا--لة.!ي!ن!ذلاث

اسم4ةأالنافذ15-أهيرق-5:تدوناونقئلاع-ةموإذااخث-ولا

ءآسكاءادسظتوء4اإزت!ارقدت-دىءلاأوفىنا5انءهءنهـ4ر!تب
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صلأيداأنإءتاعصة!اإذاوا!الاءإ!!أونفىتهاأءصبمابمكيدوق

اكىاللهوايفإنالأ--ارزه5فيوا&فافيدارأفىمه3ت

بتطيعةلاذه5بمأ!ةاأماا-اطيناهـتولىوهه-ح!ابأ1نزل

الموانطإ-وب!توةدةة-ماتنهصأنفةطهخلا،ل)-مالءس

ذ!ث،معاقالءاةيماااةرآنقالأند51والحقارب!إلذلةت!ا--5

ظاا-اأتدتؤللأو3جىقاطءوىاةتصنصاء+لررف)5اإوآصاءةواإ=ذ.ء

--جهوامصةهرضنع".!عرةفىا)ةرآا:صاأاة!يرسةقي:طعن

قأصببد-أقالم!خةطق11تجدلاأةة-كوا-أل،--49-بم4ا!اءة

ل-5وا)تاضءترلااشاا-تفى4اطهء4ا"برتبردلاأ!طل1):ا4تةه.ؤ

(ةةبا.والا4الإ-ظإلىيدءوءاة!امالاشتوالىفىتبردألا،بالجواب/

ا)ةوملتة-5أن!ررمءا"ناممفةاط-جءنةدمقدا)قرآنأنتبردألا

-ن!لىالتىالفة-هـأانا--ةاإلى-ل%واذإثدع؟ردالمنةلاخالقي!:ص

--خلانك!،الدح!4يمهةو،اطجةواعاهثةان،قاشا)8"دوءاق

-صعول15ةةلااصجىهجءنرادثالدىتمهد?الهافىىاالاةخاعلبالى

ءة،إلطقياحلا،اصخاوا-دقالأن4اطاصهواةةهال،!ثورة

الةإ!جاذالثيخىلالنبراتوءلمو،الأ)ةاظءإ-لةمنضيف

التمربا،دندبمااذ!!،-،لنهةا).لىووضوحلداصدقونها"برمةحسلا

أ5--ملم

http://www.al-maktabeh.com



66

يا-مهو!،ط،1،تصيه3ةحيىثيخ!تلىوخصايةأن-"نةاش-اح!د

ة!يتنا!6و-ماتصرا-:،-وفىكللأاإلمةلىالةرآنسبةةدة،ا.ليباد

ادظع،تتم-ينوذلىثالمتبتالااعصئهلإء-وإةأ-كازالأفمارسصة"رفلا

،.لميناباهءنأءرضفولهرباوأصةوا)5تذهح4المة-ابةولاالقوى

اي4عفهيقابلاثما)ةصءذاتقرأءة!تصد-!ا-بأةأنوما

ن،:صرتلا3ةمو-اءثخممتأءررو،ةرآوم3اذآقالمو-5ةوممن

.إ-.+ونولا

فىكتاب*ةااو-دا4لةصهوا-دآ؟وذجاأةةدمبأدهداث"ذا

الأءناآءبادبءتاةث"ءلىاةةمرةد018ا)ثاهدأنرىفينو،افه

ا؟ثس.اء:ادةثةاة!ثىأننيةآاةرااهـدوا)ث.ن.)ةير-ار3يم،15و-رر

اتؤذ!م!ءنأوةرءونيمإ"آأة-ممأتءلموان4لدىركاءاك"ق

ئ!ررت-إءنكانإذ،السلام.4عاخ!؟إ-رة:خ!مدون"4آالداس

ءإيبمات-.ا!طراشدةنا-ء4ءلىارا=ديثاهدفىةصث،أننالةرآ

يقططروى،ب!إتث.ن15!هايئيرمااه؟شفو-جا-ااصهانةالتوء

ا)خ!!ةإء"ةا-ةىأدرمةماصراء4أما.والماء؟اظا!ص4إما-4يدةجد

اازا-اجاطتإخءكيئصابرو!ةلمب"ا)15ءة.وأما")هلياد"وحوو

-ازالإت.وا-ناينءنذاكاقو،1أ؟حججهلتدتهدروتا.قضا-تاؤد
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لاثقزإلى-"ثبركا-.+ااهاهةاوةانجاصعخاب؟"أن"ةرآق

"اةاصصرىود-ت"3.أ-دإجلا-!لاءى"هى1102-"طاءرن5!-ه".وص

-رءواإذ،داتة"5ءناثهآأساممنبئصم:ير"لدىحتىالإصلا-هـ4

واث-يرأإن"اة"صواوهديهاةو-ي!قااءن!10ءنالإ-ةةادةكل

.ألداشوائهته-

شركالاثهكضابا)صمةرءلىكع

ينيداؤواإ"يناطاء"%اذءأةة-حاءانة،جمر-أئا-نهورأنولاث

.ببرةاخات"اارثمالالطأقأءنرس!ة"ألةها،ء11-والى5

ل.وء-زاثهزولمنإلأدبىشاهد.ةة!-اراء+ثالد)5أما

:(ق)سرور-ق

!اءمأنوا6تتإ).ابثدوا)ةرآنقأ-بمإلىار-ناثهب!م

كاباذارةاويمااء-ةءذأ،-تب?*ىاء"نوةرالكاالةةء33نذر.

،-ةهـظ3-تابنادوءةن!م4ضلأرا!!ة-ةءاءلىتاةد،إهيد-خر

ا-حماءاإلىواثةظرة!أ.إخ.رأ.رف!ةممءم-اإ-اباطقاةوبلكذ

15نادء"ضالأرو،ض!فىةر.ناومادا1801توز01ءا،"ك!ففوق!م

وح!رى-:هرة،خ!ب!زوجكلءنزب!اأ؟:ناوأرواصىةي!اوألةيما
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ي!ت-ناإ""اة"أ!ركا015ءماء"-،ل!سا)ة.نرو،؟بءةدءهل!طط

40-اةلد41إء؟ناشوأدلا+15زازر،ثدز!عا4ا!اتة-11اطتالةو،ط-ءليا

،ورزودالىسوأص-ابأوخةومز:ا!مذ/ت،بموخااص!ركذلاث

خ!3صكذب-5مهووح!"!لأاء-ابوأ،طلوانواخوهونوفروعاد

خىإقءنأ"كافىمهـلالأرلىإقا!اإأفهث":ا،وهءدة-قالى-ل

أةربنو.2ةة-4.4-وسهوسءاوؤءاالإأ-ان!-إ،ولقد،يد-د

،،5"دا)ثعال:ءنال!ينءنانأه1511قىإبإ!،بدارر-بلمقإ)هـ"

قاطإا)وتصمرةءت!اث،ء-ثدر!ثبلدت"إلأة-ول.نياةظما

هتو-إ،عبدارومثذلا!اا)!هورفىةةخو،مخ!هد4ءةتةمابمذ)في

سيماصةفاة!ه-ذان4غةلةفى)ةدكا-ةت،وثمءدصصاهقأء+فيةةسكل

،صءدلدممطما5-ذاية"زروظل،-ديدوما)5ك:ءصهـةتطا،ءةك

-.لالذى،بثر4دمهةلاخ!4ءاع،ء"ليارفي3.نمكا!!ق!)"هأ

يه؟ءأءما!"ر:"ثزرلظ،يدا)ثدذاك!ا)5قلةهإ.ةأآ-رلى-ا!الئهص!

صم511ت4ؤدوقدكىقية!ه.والاقال،إبدصلالفئنحمو)صلان

له:مبلملةوةءوم،دءهثلالامفاإةاأماولدىالقولة:دلما.ءاوءهـد

ثنا،إههـليتيرالاتة!"-ةة)فتزوأ،لدهـز.ن"لقولو!لأت108

ء-اءبإةاإالى-ن!ث!ءن،حإفاأوابا-صفومدونما
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فيهـافياءونماإم،اظلمودأإوذ!ثبىلامادتلموها،ءنيىبلةب

.(؟)(ثدنر.اثالدو

بيذ.ياز"الآذانثةرعةة-د.يمص!رأ111،صأزةرةتءذاأ15

ذ.5إهدكلءاثصةإالة!هـ4ات-!هل(ءدا!ل!وا)ةرآنلف)إ"بم"ا!ه:-ة

نوة.ج!ل"ااةمص!4رءخذمء-اأناهوءبمإل)لوةفه9اإوؤفأ.-4الص

-آسماأمأ!4زلأ؟يراةذادءوة.نا)5-بنمكان(?تهـبلثسهذا

وبمااء"!هذأ)ئرونا)!اةصاخ4إو-ةا4ةبةواوىالأ-را)5+ثءلى

دلالةوا)ث-رط%وإب-ذفا!ب%4(ةيىاح!ر-ذلاثوءظامالىاترا

ةولإ)5ت(هزوا)ة"وسثاتدها)ةرآنور!هتفايمه)ةءإهـ4ه!إهما

ح!رى!ةإنيإة!لويذعر.ءات!امات!ور،ا؟ريبرليرذف؟ا

اب6شإأاهء:لة؟-ةص!ا،ةةدإ!لأ--ااود-5نأنورتةصولاث.اله

18و6)ز!ءل!ظ1)ةرآز3ءاءمدؤ-تةوروا--اسعىت"دءاإلىأهـ4ءأ

ورن3ت-ةاأوصلأاااذ؟(-ة؟ظ-ابايمأدوءةءةممشلأراصب.ةءا

أ-.واتاح!وتء!فىواعارةإ"4-ةصل5إةخ!ال)5الدوتطإ.،نذلاى

ن.3شأاةرآناردد.الأىالداءلذا5!الدا:لهجدوا1ضوإلأر

151ة-و،س!ء13،رخ!15ةةاءا-حماامأةا-ةأثدأم11)لقا-ين!ءرة

تا.سورةءاضاب5-الأياتا1()
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13ءة،أترخهادحاذالث+دةسوالأر15،شحاوأ-رخلمما)5وأء!اش

ات"-.و!ر)قمحاءجم!ازقالزاو-ت15(-اأروا)ت:ال15عاءرو15ماء

(إءد،نلاسا)18أء-كرو)س!نا)ناس-اقءنكبرأوالأرةى

4اصثرنبماة"وط.أدىء15!!ةاعق"ةاآنا)ةرإ"-ما"119!مالد).لءذا

نء15وما!إه.ز،ةاهاتإط3هتأممو-ة"مماا-اإلىوانحر8ثالى)ألة.ةو

وجزكلءنزءمانبما"!اوى.اوار3ةهاةا؟هأواجاهدءدرةلأرار،وجرة

ا(-عا?اءباركاءن)ة!لزو،ء"بكاساءهـدا-3رىوذ-ز.!س،3خبم

هـقارانفصثدعاحما"-ات14بامص-لا)ةو،دهطح!ها-بوت،-ة."اةة؟بأة

،--ا!ء-زاإ4زولإن(اصلىروجأص!ذد!لىهـهـبإلدة!4ش-؟ضارألله:،د

اطةلأ!ا"هـأء!علىاهدوا)ثوين51ا)؟صدمز):أء-!(وخ!ارا!الا)3-د

ا?طىزفر"صاوأ!رجزر!اصنأ؟ترأءإءءنفىلأ.،!اصم،صد51

-إ5بهدءضاو-إ"اه"-طوأش.ء"طق؟ةاإسأنءت!بر!!ءةطةهـاقها-ا

فادا،ألا"حا-ةهللا4أصكأودءاتء!إءد-"1)ص-!4أة"هبماإأق

وةسعزرعمنيرىاكلء*ماحلارز!،ابملدا،ةاها!/ةأنجمرإزجا

نءصادآةحةةحهافىآن"ة!ط،1-ةئماو!بماء:،اأروشهووث-ص

م5،ونصرا(ةف!اإهر4يرثر01أدلةل!%ء4اوللمز"؟ثأرة-ةفيالأرلة!"ذ.

واة-3"مبما)ةرآنك!إتءيمنإحاءصرااثاهدلااكأ.وذ4ت.،ؤةالىر

ادلهابمنا)ةرآنينتةل،نلموبهةالاأةناءإ-بأويمن!مهء!ءإي!مونب!ر
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ء!ع!ابأنوحوومة3اقبإتلمكذءةولةيرقارليلا)ةدالىفىالإتةر

وةومالأجم!وأء-اب،طرانتوإوءونوةروعاد،غودو-طالى1

ةصةيزكلاذلكإلىة!حااةإذا(وءهيىطقالى-ل.تبعصعذب

يبأله-!نالواص-"ادساحةكليررصإلا-ءإ:اءنم3لتة!بهث

نأهاذ4دفىيم!كنلاسؤالوهوأ(الأ،لإقإصاإ)اة،."ةازءمم!بق

احممووأر3ساءمحىأ!ينمحردالمة-وو11د:3ازهةو:4"-ةللأواظلقا

نء4ويا!لبك!،بةعاعلاءاوءذاألة-!مصيرواة!وهابمرأزام!

ءيريبردةلم!ح!ر.زوء-ارب9مهل!-ا"ناةذشيما،8كل-أ-ذامإلى

أ-لىولاتض!ايهس!طإراة.يات+يرفأنءإهـ"ءززدامحا!أ+هحموت"

(!ح!ي!خلقهـنا؟حافىمةا!اظه)ةولفىب!م311*ئمهـنذ!!اد.؟

ا)بمثءن.إهـممح!إةهصءةبثة-دثأنا)ةرآنأ)فوقدا

هيئاا)بر-ص،خن!اإ-دا)جىداط-ةهاطد-15+4!وا-*قةصر.باشباوى(لأ-ر

لماخازااويرصو1)ة-43وج!4:()-ورةق4ةة-دو،لأدلةاروة-ام

اءدأص-4انيارت-تثبنة-؟ر11جم!شإءنا)ةظرصارفا-جمحون

شصإتوتءودبربملأانا-ةا!أقالوزد،ادمإادوالى9اةهلدالحاجة2؟ا

393ص4نمهءاأ+امالأةسوربة-يرفىا)وقيفءذا4إإثاةجماأئه--ر!4

:.الث!برتفهيره!ن:
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ععنيةيهالنظرإةم!ا)بثءلىلالىلالاصضءنآ-رةوعوهةا"

واله!اةدرةوا"هاإلىا)ةظر-و-ء"ءناعالأةوهذ.4ب-!.8ماكل

أمر!اءتهارهإثالهه-أن:إهرةىنماإو،حهـ4واطإلةدا)5!يه-"ءا

ين،الماكرةفاهـوةه،رتصوو،بلىثءا،ولارن!!وصخ4ايس!11!!

هذاق"مولثةرآن!ةنأوبم،أالبوذ)كفاءيى!ةونوس!ي!وما

له!!!نأرصهولا!وواوأر،الإة-كارءنةة-بمأايح!وأرالنوع

ممدلأ-راهواهذوبئيموسص!لذا-!ااراةوفاءرو-+ارا،4اثإةأاو

.-ءرةو.ء،أنيربومابم

أئهاليهأ!بفأنب2وثكوتالأتإدلهاإة،ورةا+ءاءذا

اثق--دللاهةصورى11اة!اطاءنأ!انإا-كلءاقيدرالةرآن

عور!فىإ-تةبلاءنث--"ث-ينةكو،-دوث!اةهل:4ذهمرخ.

اثفهاإة:-للادايمبأ1،ةةظرة-4ه-ةاأصدانب!داثاهدااح!ار

يد!وأ+ياواا-تمالاءاالآق!ا،عإ-:دعافىا)ةة-ية-ذرءه11برةىا51

-القيامتءحزمأصانإإاإظتاةتصبو،ءة"هـهـ!هلب!دولا!ا-اةرمن

"-قرقوعهثصة:لة"فإ،ةبل"نتهرف!يلنبمإلط--)ربر-فى

دضجرةلملىفي"إلءم-اءشباوأ؟؟غاتءنر-إتهقمبإةا.صايتضيل

::وفيا)زطرة-ابرءزة،ءثت-ة.إح!و؟%%ثتىخصمووبهاء-تظل
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ثإليهم؟ت:ء4ط،قئموىالأ-رالبث--إ"قلالماسا)ةرآنكدأ!مد

.اد!وعاي!3الةةثياير-!وءرصاثأهااذ5ده!صان5ءرةرثيما

!مرللولأااقاصاإأهه؟نا)أةالنأد"وذا5وها،إةعاوراصورةقى

نه-،3إ،-وسوسوماالإأ-ان"نةءدث-ديد(تإقن4لإصفى

د-"رة.الآإلىالدةها.نبهاهـةةةلافهتاتهلمر:أوتيرءن"!الي

ءهكاأةسكاطو%إءتاصوراقأةخوباطقالموتيهرةتجاهأن

!زكط"إذلم!ا)ةرآصا)8دة151ن4أتأ-دنبرولاقوعصاهثكهيى

أ-ا-؟حاءنوتث+لار-وءنلة.ةاب!بىالأدلهءدلويروتصهءنضارح

وجل:ءزاللهتةول،يحاءان4إو،ضو،ظلال.نوياقى

ءلتةلةتفىةتيم)ةد،3ءدوشصسصاءقا?3ةهسصجماءت)و

ءلدىاصاهذ")زراظو،يد-دأو511ثة:!صكءءطااء:احثةةةاءذ

هـ-*+ل!1،ب5ر!تده"لا-يرئس!ء،:دءةشاةيممص3-ف!115،هـدءة

أعاةءثه14!.تر4تةةرة،الا)ثديد،ذابا)5قتراه)5ةأآ!رإ-اآافهح!

إ)يمءزفىءتوؤدكىترة!.والاة!)ك،ده"%لملألفىاحنكانو

إلىاإ8-؟ربذءابوةف11-ةخ!عأثم(دىاةولاث.دلءاا"ار?د

.الفردوصالىواإؤءن%مضم

)ق(!-وربقجفىجد51،ي!ةفأرإلىنحلاجىاس!يرالتةصا-بإن

http://www.al-maktabeh.com



ص7

تاصةا)ثا.هدت)فا)ث-اهديرىفعفالاله+ث4،بحقىلهءث"خ!عا

ةرأت؟افى-داار--"أصخاعلإفةاءنجة"-ابانماإذ-كأادحمصؤيم

و--ةوع11"أزءونبا)خ!مامىو"كرالحتةلمةونةه"ت"ةازعآ-وير.ءن

ة8ابإكنالأءرهص"تأنإءدر"-18ير-فعثمإثاهدوا+!خوص

).!هإه-ااكالاةة)!"ذا1)0ءث4ة!ها)ةرآنةدمةةدوإذناإرروالة
برخا-

-ءابالارل+ءلاية-،اصه!الى5بخرتما"*ر

لةأ!،لى-اجصةزت":ةا):او!،صصالةألىز!ه"ءنث!زةحىأنءقى

دةبا)،رون!%أالمص4ءإء"الثهلى!ءداتةصاصلأصةية:!ءةضهأ

،اطقىاءق)+كأش-فبمد-ءاولاتفىؤوياأر10-"4ا)دةاط-!ود-ءل

فياء:ررنةطشاتوةح!ور!ح!ين"اثأءلملأمنأ؟!"عال!إهاءل!تبا"ة*و

يمه!هأةفا،اصمه-ةلأأذا40ءةبرفمها4!ؤةصميم/ءت!درةواثرأن

.رءإناكلو،ل*-و.داثل-ةيصحماصاحمتأخممو-3شكانلإةءاعلى

يمصعرأا"ا)"رآنءةهءاه0ز؟ع!3تاءالظفاأالأ.رم3إخ!كأش41لتزهـة

إ-عاءاهـنة!-ار012ءاطر4أزكدءةءناطقو5ا"ذكانأنالامم،،

ا)،ءاتإصتتزءاممظول8ثنأقول511وح!ن؟لهتمأإبإهذةائةاأو

اطس511اة*دفادكءةءنطقاو5!"ذنكانام2الا:فىالصماآتءدو

إلهآدءوص!فىأ:!يراإلإةةاعطرتقاي!رآنصهلما!اوؤ-د،"ادبةبم
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ار-لءنبدطةتيمءاهـةلث-ولأنافهرسولأء،-يخمااناثلإول

أ.داوءاإلىثو-عاءاإلاح!أ.:إنإ-مولابىثةءلماأدرىسما

11شدأولاعاث-3-لمو-"مااثهوثصاء،زل"قيولأنكاوءهيننذيرلأ5ا

.ةينإ-اباا(:لبةصثم،ن+ةلموبأةا،ز.لهق!راكلأةت):8رةة-به

بة+وصكليدل.ءاءاةةمءوخثصةوص!ماأ-د--لتصذأ5ء"ءاةلأا"ن

اءلي!لمأ)ينرصص11زصصتةكاءااوءن"1)ة!أق4ثةا"اد"بىم

41إ-الأدلمأظءن13ط!إ-5!صا4صالإفاأتح!،4دتإطهسالةاراتةصعلى

-ورةإرصهة-ةا)ةط"بئ)ماء!أ!تنوو،إلإ-ا،*.4ءوةال!دييأبهلى

أرعصالاتاديمزأفىلىوآإةاصمالإزةأزوةءفإ:ي!دأا)-ا،ءا-"نوح

ثثدطاويمد)ةاهـ!نو)داهإأ4!اث-"كتءعثقرافي)اع!يرسو،-4!-،!)

زوسءنوير.ون،ا--وا)-إنون4إمانصعدشاششوءبوا!إ*

فىةويئاإةيمر!نإةينا)-ام!لىؤسآردكاط؟ن،!هث،-دبءو!

بة!ن1)-ا9زهعاتزكااذ!و،ثركاين11ءنبخاسااةطاءلىيد-دد-ر4ةقي-ة

يئطا%ساعاز-4ةإنا*-"الةإصت!مص!ايا!نافه4ة!هةجماتتإةة!قد

الله.ظلىمموءا،إيئةارغاثخ!مءنجتحضر!)ن

،وشقاقتدلن5أءةب!ا14و4اة-ارءن:طدثباوخة-ورةتأبد

فهفىو"الأولنالمثركين4بيااوو-مون.ب!اصةءل-وإةبما4ءمأارو-ا
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ولتةخة--فيةمو،اواتدالاهـوةةثنا)ةو4يخاةءوةتإتعا-.متى

الثهاءبدواأن،ء-بمننذيرا-3إقؤوميا5ءة،-افهيمىة؟-ةوح

فها-لأإنء-حما-لالىأأتر-ؤوبمأوذ)-عتةفر،نوط"أوو.ابةو

-ةفءو.نلةة4تإكخذت--بنلآوأ،نبهرو3،تمرثؤ-رلاءجاااذ

ك)ذإه--لاةإ-ا،أوخلقاا5ءيرلىتةأث-5!دوؤت4إلىفوح

ف!دء%بزدماز،ار13ولملأ51ناةودءوتالى"أ؟ء4ا-إنعلىةوقائه

اثوةا-ةوءان!اآدذ+!مةاس11د-5،مرةةلضم3ءولىكاد!و،ارةراالا

ل!!ئم،راا-ممدء،-تمفىأثم،اارهإ-صطواإسصيمبروواءسأوفياب!م

ت-مووماخقةبتولا)ة!ا!ذو--،ااررء!ح!وتء!رروأ"3تاتءأ

ؤ-انءنثنماقةو-اوصأنزةاقالإاءامءممةفىيةاطهداوءوةبه

فىأ"ثأأةنعاادلألد!4الإ-ا2*ءهالدءوةإءخمادأصا،قالة؟ءد

ءيهابراهلىد-ء:هإثاللهءةدءن)تفئيةصاودء-وةثأنصاكذ

!بررؤءالاوالأرضواتأ-5اما-*!أوتفىألىفإاثاهد11علمايةاةوا

إةركأ،أوا)ة-دىأدا)ء!وداطاصصب.لى-لماصهااثالأاجزه!كلهاقل

اءضءثرأشاءد!ناهإراأةصم5حالم"ءودنطةوخين15؟رةتوةدكا

ادما?اه-مم!.ر-ل،ارء14كانإنهيمرواراشفةا-لتهولهإةالةرآن

را،-،1دمأيرهلوات-ة3دير+لابةينوألهـأءو؟دد3مومدرارا،

،رواكبفهأأ،اراأعاكلخاةبموقد،اوز،ارفه-ر!ونلاماد3
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اث.حااو-ء-ل)وراأي!نا)ةهر،و=ءلط:اقاحمواتسبعالثهخاف

ا=ا،ا-رجكم؟اوفيرةت+هد3ثمأءا-ا،إلأرصءنأ"قمأوافه،?--اجا

أ!اممةماو،جماافيل!*صرهاء3احلأواأ"اعاإ-!رةلأرا)-،ل-5اللهو

ن!ا-حماهارص!لولاا)ةداهـاطةزوءنلهفيفةفاأإلىب!ا-4إ)ةارىء

وشيحما،ؤرءنلأةؤافىث!ز!وءاحبءنالأرةرا-"هتوساءطر

ن4ءتهةات!دأ؟اط-وسفأةأاوللها)ةداءسءةلافاءةاأةةد

!الهيزدها!نةهواوالىء-وإصهم.ربأوخولةء،أ،اف(-ورة

تذرنلاويم"آنتذرلاالىظو،ااربمرايمارويمو،ااش--لا!.لدوو

!زدولااعة!راصلأوزد،اأ-سوت+وقوتةوثولاواءا،ولاصصاود

تربرصع-كنأ-ا،ماءش-4عفىزولاباة"فىمو5،صلالاإلأ"ظ،اين

:إمممهواصترءصلةصكل.الى.لا4/صاإكرش!ماءراؤ4وس3!ناكن4ةيخاشاإ

و-واع،ودةومةساأء1كاوه:لةاة4واهزىاوالملأت.لاوفا(ثة

نءةرةيخا11لدىفاد-ةؤ:4،إءاتةكاوقدا!أ-مروتهوقوهةوثو

بيدبأمنءثلهـذااء"يىج!كرصءاةهةأة-13وهحا،ةو!ةوم

ءب!نإقناعقص!يماطاد3رسصءلما44تتاأء:الإكنالىسانةة!.لأ

وحأتالىصقثص11،خر!)ةبايد1،ؤ،إةماقبالمزم11،اجط-اثقطرنلف

نهإوريزأ؟فى"قرآإنم!باالاهتداءالىةيعا)رابهاناصثكلتلبو
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عارقيدقىدفىا:ا-ةبناإختلافالآنةرىناوإذايم،--اجمن

"ناهنمءنى"ةبمير.ة-ا.إ-ب)ماةردكلث:وخىث-5الظر

يرابدا!دفابهإةو)ن"مةةوقةإةنا،صهـ"اطأ-اعاينوالفلا-فة

إف.هقيأجىتاط-5اباح!اامهاخان-ةورساأفصه-تماذاألااخةتبا

صاةرآنال-!زلاصاوأتء!راةةرصاوصو!اوصلم!سة،الإةناع"وة

يرات!صوا؟لإء4

".ب!لتتء4لاإة"أمز111اإف!قىفيأةاعاوقىأةد"ةرآنكانااذ

فاضرأناذ،-واهصصءن4ةيمةةهاجةاطزء154ةوتد.صطرالةإلى

نبرذأبالافىص!نماءلا15-دو1)*لىية114+رةأنتءاوالأرساتا)-.و

ا.نص!و)ث51و،ءورا)ثاعاق-اة-زو!نء+مابد"لملأأ؟؟سواله

إ.برذأبهالى-لملأإذااةارىهواس!عإذاا)-اخ3:أثة-كأالهواعات

تكاةوو،اكلوأ-يرئما،بادىءرفأءإ?ةاقالىيدأههفةصى

د)ءلهامهة21الأرص!ةا)+ا.3تء.اجمعدا.ةداةكاةدءا.-15ا -ا20-ر-ره"

.يخدةةة34!وؤاةرسا)،طمد-ثص!ةكاو،سترودءتزرااذالمهتدى

و"-دكةىء511-اأناذ،إ)ء4تهدى315ثرأءنيكبدونثم

هـءداط-،-دافىالىايرالضأإلىةرآن11اتجهلذ)ك،آترءثسالاأ-اف
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الة-كيرءناعاق!زا!.برقي-وقناال!را)ثصاعاقة5و)يةز+،للتة

فهالآدإتآيةالةرآنقالى5"هأة!هو"را-اءةبم،صهـ--4الهةلى

.والإءبماش!روعة

ح!ر!ارءن-ةة!للاإما:،عاالآ-لموبذأيةاالبثوا)-ور

صط"رةهمى-ينر4اإةةوا)ثاءرالأص:ل-باجاأناذ،ب!(ل

!زلى*راء04ورس-ندلى-اته!ثئمأولاأةكارهيمةبلاإداء،"إ

دائ!،ةء-ا"ا!ورةاا)ءصلأرةأق-15إل،والإ:ساقا!الءإي!ا

ا-كا.ب--ازوإذا،ح!رث"!ينوث!ور،ث!هور-ينص!ريةة!و

اء؟-:حا-كا--اا،ة،وص!ر.ةجمح-ةبأنإهد-ورهت.لثأنصاص!

3رشبذاوء!ة-يراأ!ه+وإتاأءةفردأجالاءظط4تإةاكى

ءإولةوء!،إدالإ-ة+د?نثةيوا)ط:-مإؤكاد؟طشهخزرلاكاثلة

برةوت4إتقيإهلةءأولاإر-صما)ةءندبرءةة"ةاورةالص!نتدتاط

الإة"!امءؤكداعدمبىالأدا؟ال"نخاصةاةاأولب-هـ!الدارسحها

فيا-دابءنوحا)ر-ة"همأن-ازإذاالا،!وصورتميمرةا)ةبين

،قبأةا:ءاارةا)!هوو،!هامظل!اأذ5إهدماو.2علىصء!لأرا-اباقيقى

الهاإ"اربةهت13لأ"411"أدوا-4أوىأءنأتكايمحمرا1الةرآن

ن"ألىرا)5الا"دبءؤرتولا-ظوةد،م15والأبه.نهاقلامستوى
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مدىعلى15د"وءاا)قرآنة؟افىلأ)كاةالةشفىبزأة5:طةد"ثهر

نأزكروا-ينا)!هوابة!ماح4ب!بأأسءاب!لذلا!اوال!-وا.صاوثل

قطةب!ل4قيلائ!ة-طإقرا)ثوص!رإةوإءثاا)ة-ءن"حم.ى"ةرآن

لموةةحاضطزوأاد3ابإربا)5%لاصص-ةأنذ3رواو-يخا،لأحضلاقا

غاةضهءنا)ثهرةةءصاء4اظهإوالو:هات،ا)ث+رىل!لاشبالايدع

تكلنعألاتاه)-4ءهاركأنخ،والضالاصتال؟ا4إ!!أصلاثب*ال

واطقبقا،أواره+اتثار.وأإ3تأذإلا)ث+رى،داعالإءن-أء!ابما

ا)قهاةكرةافىصهفدةا)ثهرأنا)مهدد:اءقتذعرأنيبربي!كأ2

لاة-بطيونبرا)ةذا)ة!هومن!ل"ةءا"ثهر-أفاأ"لاء!آنة9يهـاة-!زل

وبرا)فكلهد-!هتماأول-:.دتهر"ثهنكااوإذ،اب!ا!هلموتأن

منة.ط4%تاءةاتأةةإناصاءراءمور!ارا!رواءسدفىا)"إفى

ءرةاثاا4&ةالاءثريمأءةاتثهبر6الدهث"نأتاطحاكاإراله!و

كتاب"بهقتأوماوونتةماين:ةونوازتإذ،رع1511اطدثثءن

و-طل،ون-55ث14يخاوإ؟حمحم!إ-افةافةنةرخا)صرراخو!ءنالدا!ا

دونثضضاءلبماانماةو!قولااصطرواةإذعةورمملىءطقيةاطيرة

ا!هفا.رسضوا،او-حادء3قا)ثهر+فصاإذ،قالفماروالةصهو

بيلأالاءدءلاوسابمضوأصبهت04إءاتلاوةاقرآنا-ورةتتاهءش
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الا-!هداءيراوونوا:3.ا!ر-/:وزن/4ف!8-دىأث+را"ةنلا.أةو-.-،

،مبم3أ-ةالأاو-

هـح!إبونمدث-ةماتلاوأنوو3ثإ-ةكأا5511فاهأ"ةبلاأرو

يةةولط،إطاخالىال!!طتةرممائه"االىإخهأكلةن4و-دواذإ،ألثه

ةثدا)ة-ثيمر-ةنرعجأ)ةةرص!كرة!3ءخمبن-أإةأ-رورعصلائتو)

لىالأدشر511آهرضلاأ!ةةاورة5"ه-"1)ةرآت!3ادا-،ثمأ-+ل

وءن،بو-ىوىةوءه؟+؟وئ--ىلم-ثبهتءنودهتةيناذفا!ة!ءار

-كأ15غيرإلىإولاتاةدرا"ذ.دةونتثئموههىوأ-.إلى.،ثو%!

وغلءةغاقأدؤ.ةة-هـأة-كض!اخلاتاأ.ودا)-5ل-كلةيم!+ةا)ةةرأ

"أءلإل.لا:ا،ءهـ،رأ!،ا-ةهسةلء!سذا"إنا13ءءنفب،ص!ثلا

لألاء15!خو-!دما-ثانالى*ءااهـلتء،ي!اتزح!و،قها)!-؟-بر"ماآص

-الةرزت"-هـص"إإةما،"ةة-؟ت"ذهفىاةون15الذينؤلاء5،هخوة11

اء13إ-!نالىإو9ير.!اا!-مرونةت!ا.-اق-داوا)ةأببرإتأهـ114"!)-9!و

فىبىر511الإرتذوممطن5ا،ةة-دءكن4"و!رش،اصطلملأحاتءنله

إتاطإاةرآناذأيةثاي!3"!-ورا!!اخفىفآ-5اكأا5عااؤ!اب!"ا

.وا)ب!اءباط،لةه!ىةإذأةةسالهن!تنة

آث"يما،أ.؟أ.،اة،الصهاأنيئإةأتوا.ؤلاءإ،ض--مبأقد

(6-م)
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يرءمقلىفىوعلىإ-ورةصورةأ)-اقإلا51-تا-ت،شةإو:تكا

ءال+صكنأنيبربااكأا)نة-15"ضا-يةنأءةدا،أ)--ورتينبن

المفعاقىإلىةة-يمثءابذالإثةالم3-إةر."ال5،اباي!الار--(ط

تجذ-لىاملاطمتاند،نفىإإر-الالافت13ت،ةءلمةتةءورإت-!ان

ا)طولثةاوءة-ةةابل-ماوطن5!ف!رج.-خدلاقا3ة،الإ--اص

ااةإخاتاوا؟اءدة+اتالمررس!ءسا6"ص-ةكلا!رسمةعتاةأفى

-ءظرف؟نفانكماو،-"بلى!إتل!ةرلثءوا-.طكرلا"اءدةلماا

:هل"تاذقوثل

-اثبمافىلاة-ارنماخ

أفاتاماضب!ت4رب

:ة-و!إو

يقا)ثةرءنوع-أ

زثصنثازوثأء-لام

إةطبما2-ايوةمنوالف!م

اتشفهابر-،ةارةوقءن

-مهء-دأو-!!وباذا

زبر-!دءنر-ح!مملى

،المضأ-رة9الب!ةفبيمءلا"إطا"األطاهد.ناتءث-إلى

"هب--نو،ةا؟اءد،ت!اتف.خ!لهذا5إزبر!فىاإؤ)ةونرير!يمو

ا)!عابم،ور"مهالىتفعيرء:الااية5إذا"تلإةات"ذهفىفيدل!أكأ
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:فىألأد.قايرا)ة!ورسهالةث.رؤونلالآأ"سة!ةء،ت/ةطاير3!ة-كا

يرا)تصروبصتابما)-كرآنكأا)ةإن.اق!-لوأر15زدا،،ص،0ةة11:خ-ة

إسة،رءنإلثةه!-4-ا-ا-"منلاصادأة"-للا،الأوا!ا)بافى

إمهاتفىراء،"!وراإ"ثترنأنءألز-أراداثو!،تتةقثتبكا

نأل)5-الئ!افهبخاقح!أةثاهـ"أإياتصهكاأ"إتةنرإكاا)،ر"ث+ر

.؟-ا!ءما)قأث

ش؟ثة!!*!وأهدى،!!اهأصدقير-رطإ)+مهلم!لى5؟فى!أإة!حملأز

،4اورثهثأقبدوابصحءو-!ا!ا4-أرإء4رأع!جنةشأ)!طزاةةههـر

"ة-دمأنشاءلهأويمو-د.انةرآنءنأء:لةإ-إ؟الاةدايىد03وقد

ن4.تء4يرماإهرضأنة؟لتةلمدلأصم-الىرا)5115"-انءاطأ"ن

ا،ثذ1ت-ة!ا!اإده-"ثمان!أة"ء،ناأبىلدىي!هةدءوصحوا)"اسكا،م

فىفيأ---إاقاءنة-ءيىآ،النثهولاوضهإلأةثيري!دةلملأاوطاعا

ء:ا!بثه)اللهؤولكلاةت!اره4:لوذ!ثءلةثفىلامه-ورأ

ةةولهر.13ا-ةث،ءثل(إإمثثركهأوث3ةةء(ء4!ك!.لإنال!ب

(إراأ-ةءهلإطارل4ح)كاوزولهانيمددهرردلتف!"اطه

3--ابفيظإرىءصأنإهت-دنهأإكيخهل؟ة"لال!أب،عذنر

جازا!نو،ي!ورةإة!15و55وماة:امابكلايةاالآإصلن%وغاه"،افه

ا
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ءهرضفىلا!وزة،فإ"-*مىأو!ةقهىادصمالاسةمهرضفىهذا

8كاملة"-وريينكاشفض!رمجالالجالأنإز،أبلاشأألا-ةث!اد

قىيمباكلو،الأدبىايحاؤهاةظص!فا،اة-!اتاهـ4-توطلا.خ

3"ثأةدونؤ-دهبهبا):ه"إت"اوارعرقىتأح!ءفة،الفنهةدلالأ"

ثلميمدلاءهصفىالأننص15واتمئهلن94ءةاةإةا.ما55!قق

نأء-ىؤطآروو-صتألةيمصلارا)ص!ةأبأا)4!وصالةأرىءب"

المهةولى.ثلف!هـا511د13الا-قثقمح!فىإلإل5اإأيود-ينء-ح!

!(تةوخان!لإء!إز3)كأزولاو(ي!إبتنصاالهج!بوت؟:ل)

اف.ؤكلنجمعأيمح!را)صولابا1!ةظءارىالةأن11-د،أنةامع

ونو)نبم،ءثلمالمناتةارفيمااصنمطابمإالىيهبمدأنالصناءخين

.اةصلهلواا)؟-طدون-ا؟ال"ذافىبخاصةو-ذال!

كةي!ممايةجم!ةاوا)ةمارلا-ةالأن!ا!وءةبرا4ب"ذثتفردأوقد

ملب+18أرسا)ا"ةولمثالأ؟جم!أو)ةظقتظ!رأنبروز،-ا

نأع!-أيربأ)و-ولى(س-نةإذاا-5حوا)و-وله(اءةبراإلىغ

ة!رذ)كإلى(راقحباخالى-إةاوأر)وةوله(بيمأ-4طم%كا

نأا)بيالىا.فالأ4ء،رفىالأحلأنعلىابهاتمفليا:تهرمما

بر11:-و!نتث؟بم،"4"134اةبدلايق)ةهمإ-وطةلة4كا،الآتؤيهر
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ةءصا15ء-ص.ة-ينبهةالأدةا!وراأفالىانو.2!وكضا-ةأةم!-+!؟أا!و

فانم،لاسيوأءأتل!لأوا15أ8.ءه-ر"!والأنة5ل!"ةانرالأا."ذكل

13روفىبر!ص!ا)و13إوب*بماو-ةأآ-إ-لم!انطبةة،11-لى4اظاتمثاط-

،اط:ةد.ونءاء"ى-/سالذى10ج!لأ!ءففىب!ا-ة-ءصولا13مواهـةا

الصورةنتقلتهقمخم!ارالجزالاا-ذإلىةءصإإءابةح"تفماةحوةد

يرصممما،الهضوبةوالقصيدةا)و-داقإةا.ل)"ثإ)-كا!اء،ة40حالى

*اصكاببرعوفد.وت!:ضحونو-ة?يى4كا64ا-طنرخااقيا.أ

ا)ةة-ءةلاتاء.إفى-صوفى1،-ء4صورفى"اكه.أظءإالىبر-!وق

ض"كلتاةاطتاع-ينىا)ةالمثت+!ااداءا،كا4يم-رر5ءخا!.فى

قيدالاثل!ةت0.،4عاةعاوصلأ*تنةوالاهةةاإتذ+ا،1!ت-ءف؟اأأداو.ا

-اةازت%اإو3ذيئاكان)الثهلاوءنبر(خ!أهتيةالذقااولماإ؟و.صةفى

ش-ابةةيدشلىنولالا-ماءابإلأالمم-ةةخلاء،!اوا.واسهجمم!ر

،ادءةم-لمءن)مم..بنشااببرزىكذأكالخهإص(اءلىاطإت.يلج

ر-!وثنطتبرفى)ن؟لمظإين11!بررىوكدلاصاخ!واتقةوة"مو.ن

تنةمناممالاائهدونمناةدءوأأل)ةورهـنالحةأ،ةذ-ث،اطالات

"اين!1)ث-،-ت!واكاكىإثاأاد5؟!إءد1،أءتاع!دةروزابصرلاو.

اثهدىإنةلنتنااك!ى9ةلىدءوة،أص-ابلمان-برالأرشفى

يمصأثاةكأ11الةصضضأءا،(1)15،ين%،لىاة-ا/اأ.روأدى311ءو
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!وءزافهبقولءاء-،د2ؤ-"ثو،أفهةابفىيمة"أوا"درتط

33صمرأاذإ.اصص+يراساء)،ذ!لمقيمةاأء--دط")-ا،اذيم5/1
..و.إو،ا!

صهق!ب!ءكامئ!!اإقوأاإذو.اةير؟وافاث-ةإتا+و!بر+-دتءىء،ن

را،!بواووأدءوااوآروههبملم:واءو--فيلا.أره-لرثلا-!ا!هأدء،ينةر!ص

إءمرتاإءصمةجم!أ1اهـ"!لشت!لذىاان!وارو-"ع!ا)--ر!؟)اط.!"اآحم!ثثر

ةصصسردؤ-،والآترمو!هءوازت-حه.هـيرنطزةاءارا9أء:)ةةة-د

ير!؟ا)ةءنلىابي-وديمةاء"ثلىا110ةهـ4الىو-ةءطثءور!-ابةينأ)-!

إماحأإسور"ةرآن!طو!ا+ضارالاةظو:ثر1،5ءب!الااو11-ءثف

ذ)،13اة-نهإ-4ةرصجميزةا!األى-وأر،ل!الأدأ،ة-عابمذا-لآ-ب

يدتا)ةرألولازخ-ةدم!ارا"ث"اةاءنأ"اط"!طب1511"ذاؤتأزة،ص

يم.صملمأ1ابإصلاتا)ؤه،3شأماويص.ىا)ةصهولاونأ"ذا

.1)ةرآن4تبرااشاإ)ة!اياولىأءنبالئهالإي!ان:ةةتكاةت،اذا

ا"داية،أور%لىا)-ءةر!اداتءنا)ةاس!ؤنرخك!يمدها-أإلى

أ-!اوأ)ةىءةلذاءنإنمةةءآإ-ط!إ-عا!اةدافهةإنصكلا-

./طدانارلا-تمائم،4"!ا11"اوحب-،1)-اطهةية،51ببرح!إضا!ةأثه.كا

به!شةاءلاتبرله"4اطةهةيبرلى!رابرهافىتصويرءن4إأق!بكاأي!ا1

اثه:"ولكألالأنء)يماا"-ةدلأ،)؟حاولا
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،احء-5ةي!ا-.!كا!فو:ل.ىش!دلم.ات11-.و!..واثها"

ترة%ن.توةد.!رربموحم!با3خ-ة-!لز.،-4جمانر:باخأبهأ

نارع--4أووءتةسضهازثءدإ."رتولاة-4ش-لانةلمضش3،ءباش

إخاسلالأ،ةائهب!ضصوإثاء!هـقه)نوشائهي!دى،زورعلىنور.

11!134ةويذجرغ/أنأقأذنبيوتنما،ءإيمث!هبهاساثه

نءهـخولاإص-ةقيب!م3-إلا-ءالإوالآءالأةدواإةي!!!تيى-!

"ةدبفي"-ةتابيوءم!راأوتاوكابوإة-اها)!لرةآإظوائه*3!

قزيروافهةتلهءنيا-لميز،!!صما--نأائه51-فىب!3رابهلأوا.

4يحههمة2ةةابصص31أصاوا3-ةريخاوإو.--اب"نرث"ت.!ن

--اء،ةوظهعند.اثهوو-دث"صآجمبرد.اههطاإإ-!ماء!الظ.آت

نوة"ن4.وخثا."بىر2فىأوءظد،إت.اط-.ا!بخءص،وائه

ثكدأد.ثخر!أأاإأ)-شةوة!صمابرهنتإفالى،ابأ-حىوة"!من-موخ

.8نور.،تلهآ/ؤانر؟فىافهيبر.ل!و،ن،:يراها

اقرةأك،ماثر،بهة.تتولةوراإي!4ص!را1الآتاتأتةررا)قد

ةة.اإؤيةاال!دا)ةورهـثلاةيراتإذأط،!ماربىلأداير،الت!!رى!هتى

ةك!ءارورت9ح!هثقو،ا)-ءةرلاليضلاث4الظرةتتيرتا؟

المةلبتبط!طفر"ظلاموفى،ء-كريح!آ!ن!ا)!تدىاءةلا:يير
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-!..ةةد،والأرضاتأ-.وةوراائهكانإذا"،)باصماآرحاا!ا.لا

3دأ،و،اإقعارءني!دىو،ءصو.ن-ل*.ممااهـ"ال!دلاءثسواةا

"و-ماةا-5؟ةا.ؤءيمءهن!نأؤ)ولإةن3،ةإةةتصوص،إطصالاث

به!-ذ!ىاء!بخارخ)،ساظرا!ااذءةلهأ-اشءتاافبه؟ثىرا+و

وأآءةنلذثاي!ا%إا)ث"ولو3-أن(ث+ث+هأوأصغطبئ"ةرلاثجمعينز

ربرةو-ا-ما!برهو"-برءن)ينةعءئج.-ثؤو،له-/اتووآ4إلثه.او-ةا

.(-يبمرض!ةور!افه)-مرة-واتت4-إونث5

ءثكاتنح:ل4ؤ11ة،بوءةلهالإي!انألىا!ادىا)ةور"ذا

2اقأءتهجوة!ابمخا:اإصرإ،؟ةدوسء-يرءةةكا:ا!،باخص4؟:ما

ن!ىألم؟حماا5صءاءص9ةلأق)أءةهخء-و!ااسش!اوءابما5؟أؤ،لمة

رى.اير313وكب4034-ألاوص؟ء4جا-ةزذواخ5!5و!؟لثجاإصاة

ف!-رةءنثءتءس"ليا)تباسإتؤإ؟حاصح!شاخا!!5ثتزماأ،ألاق

كلة-يلايموةا1!!طاظرأاةارط--"اورث!عاءزث!ابمدا:ونةز

إلىثتهالا.-صرلهح!2إ،4ةلم!4"هحباء!اىا-!رااصهاحجااةذو-أءل

ب!،"هبها.ق9اثلاءالةرواةاوضةثتسصبزء:ةلم!متاأ!مصثناا."ر-ث-

فىإ-!احاةدخ!11ةور!هبمذا(رأوعلىةور11-كانكا"أنءةتهكألا

ثطار،-01-طوع.وءو،ثثاءن5)ةور.الثهىيمرإذاؤءناتابق
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إوثب!،عارض!لبما!عأيردث:ةيممنت:طة:قا،سهحلامطاردة"لظدة

ائهوإضربالاط.نانكلوالاطثانالي!ة!نايتينصابلطار"بخ،3

?اتمح!)ش!جم!ا"ؤ!ةأس،الأه:ال

المثلأن،لالتهدوقالاةظةةبرقيبقهدوننالذض"--ب

يلولثأءنوجوه!برطةون:واهو،ثةاإدا)ةورلاطهاكوروب،تص.

م16ا/إاإأنز!واوقد،ابرازإلىأطة-ةة،ءربموا13ءةأعنامكانما

:فةالةهم511بخاأ-دءدخ

إةا.كةذكاةفىأح!ف-افئصاتمصهـا-ةفىكل-رؤاةدام

تشبهلاالأءير:قالأنإ4عا.باة.)-وفا!ءةدىظءترض

ا.يتين:ا"ذ؟نارر-ءلاطاضرةيي،إدلاعرالثاحفي،"ءرب.بصهالإك

اياسواالندىرثرودأثلم!ة،دو.نلهبى%صواترءر.لا

والنبراسالمثكاةمن."مفلالنور.الأقل%سبة-دا؟ث

بمو!ا(1)9!اصبئءررأء:العنمح!دىااثترلأبئإدسيمثرناوأ

ء-اليث"مرببنانهميةمماوبنواثاستيييبئالأحننيو.الطاق

عهدشجالقالفزارىبخبىجابنممووالثسارحينبعض!مجعله(1)ا

.!+أ!.2.هفياالثمااس9أظنيهاؤلملعرب
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اور+ةءعشأحمدالأيو،ءثل.،!ةاثدة،ئهمة-بلجقر.ارجمغملأ"ن

يت.ا!اس1عااد-ةو01"ةاصبن!ره!بههلاأصل05-زسنة-ينطةرإ!هأير

،اؤكاءصإ:اسملمثةضظأومف؟لأشر3ار-م-إيمأوعتاتم

دوز!دآ--طره،ل-ينات!األى.!-لخي!!اأدىافقة4ياروا5ماو-إتا

:أتد+4يةاطأن

سابردالةاإثكاةمنءهل!رسوإالأهلصصدةقدففه

واةه-:!الذهةباتهاعااخزفىء-بهكلهحععرثصات!-امإووأ

الثت-تتربلآتةأنءيخما-ف!3امرلأ!وءبجاةدص!توا،"ثهو.ة-

3يف+أثتإر!الجازل-5كلإ"دا41لاأفىهةة-"هلكلأئهراخب

تةظجهخا،-ءعنإطدثان11!،3بئلأو-رهـ4هنؤ11برةجم!-"ى

الدءوةعفى6ناقري!وص:ارى،اشء.ىاللالةارىءإاط-ةة-ه،ةد"

،هنىىه،تأىلى!؟صتإح11-5موةالآ-إت-انءيخا!ء)ن،إأيه

وخبا:هفي!اويذبمقىغأنالهازتبزت،ؤ.!ضكنهاو

اثه،إكلم-صاج.ءزولاقيارببهم3نالا.رجالوالآصال/انضلو!ا

يهم.ي!ؤاربصوالأق!ب004+ثةلبإ،بانربئفيااوبمةابئاء-ر"فملاة

،،-اببتوربشماء3ءنرقير.واثةصفىءقيد؟2يز،مح!اماأ--نال!!

تخصؤرزال!داءدن!ربمثك-!ضبظاقدوضفمددلدءفداايإوالثشهوا!ص
11
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فة-دا)ةالىالثقأما،المءةدأمهاولاالأءالجزاءعن.حيماطدث

ظاةيناكاةرون1ب!اإةو!!الأساذلضياعيرىتصهوبكلفل،د!ءس

بمثلتتم!،ئدةأدونهباءةةتخبالمر-4-زاء15سءجدونأ!همإ

-ول%بضةوقإه!ماماهـروحين4إالهوالظلماتآخريرىتو

ر؟ءتداتالآبدءفىةاهـدا)؟ورإلإقا2االمثلإنه،الاهتداءدون

نءوا)ممؤيمانالإ)ينقدهـماص!ةلمةان-ور-ئنإيخاإقاا-يانماةص!ا

راب3أمحا"موا.3-ةر"والذبئوءلءزقولهالىءات11اختلاف

إة-9تصور"ثهئ!يج!د.ا،0باإذا-كأماءالظهآنيرصمبه"ةهـء9

ةيخطير"ةلةيثفىماءفه:-ثزد"منابا-سالاتلوحالماتاح%نالظ

شص؟ئ!يجد.أاقي1)بمشبيبرد.أء.جااإذ-ش)31-،نحابواءإت!!

*اعب-دو)حله،و"اةاحيظهأ-ثإلى4افي5إلى%وعلاأذنثم

صيرجوافه،هـ"-اايوفي"ا-وداءاأعالهصمحيفةإ)43ثقدممحاسب!رةيه!

فلايدكاةرةاثة!ةوصورة141،"تاخ.لالهمئلذا5)إطساب

ءوجتخظهلجىبررق3ظلاتأواثقولءن-!ويرءافىأبلغفيد

أترج)ذاض"فوقبهضهافللمات-صابفوة،.نموجفوتهسن

افإلهولتذرة9روىكار9تق!لطرفىالظمان،اهايرايموليد.

يحهقكنردءا15بزا!نلهيه،ب!ر!فىظلاثيرطونحينجهاسنالك
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!ء4د!طةر،لتا(5-4-"ذنة-ة.لاعا(3صإه"!-الا2-كأد0صء!ا.اأدج!و

!،ا"ضقارما".!ث14ءب--"ة"أوءنوج!"هزنرن!جءو.اث"؟ى

8تت3ي!دهـإاطثهأرثلمو!ما!!ء-ا!ب!أكريخورأد4ف5لى!واأت

ص!-اإهـد.أترجأ.از0رههظلامفىتت:طب،-ذاء!أصلبحد!،1

طمهرة2فى-يضدإتأفهفئةول"!ورلكل/قطأكأىأنوةى)س،أ51
-..ت-ار

إهض،دوقاتم51أل!أ،ت-!ابةوقهءنءوجفوة"ءنوج105خثبم

--قتإأأةلإ-قةارأ..ا"ذ.نلأةص(اها؟ر-ص!-!يد.ا\خرج1،1

-ة،الىت!ه-ةفىز!ء--اء!.أ؟إاء!بإح-ثىيم.اور4:أطزاافهأوكءن
إءترلاتو4لاش-هـقي)ةإبوشاركةمهة:ترء.ترة!ةيبر!3!3ب13غ-

أ-ان.أأذصلايأثأالبيالى"ؤنءتا،ماىةإفى(ه2!إأ2بتزبكاد

.نررالهفهقيبرهاوءق)(فهلزرلى-شطجا!لأةأم/إلىلأ--خا

نىء،ن.أط،8ةإ.بروالصا-ر،اءاإ:طبلمص-تطاموءو)و-ر-آ!ن-لة!-،

.أ-كااو،"ابرر-ذ!-ةآكل151اتداي!ثةح!

هذا؟لىعلأ!طنادرآنذ.بى؟لأر؟:"ث)ةآترثالإلى4ودنأةةلط

.ابازرالثهو

ت-لصالمه-يلفىإيماأ.ودهـبتونيئاك!ةلأ:+تمالى-ل!

فيطءأفباعفوا!ه،احمط،ئآفةصةكلة،!رربلضدا-سبغ!أ.ةبمئث
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يتبمونلاخي؟فه--"ثلذإمأءوارتةتونالذين.?إيموا!ائه

ول!ملم!م5ر!تولأب!8اردء8ا-رأدامأذىرلا%ءااخةوأ"!

شءافهواذىةول:+ماءدتة.نتكرةوءةفر،ف-رة،ل.نوقي!ز

كازىالأزىوبالمنءدتجتمم!ته!أدالاوا3اوينأي!ا!ا-أبم

صنوانءةلؤةلهتر.الآوي!ءوم؟ائهؤءنةولااةاسار?مالهقثخة

3-بوا!اةىءءلىتتدرونلاءلدأ"كركه:لوابهصاةأتراب"ءإه

ابتفاءإلمأءوبنةةوناؤينلو.ا-كافريناةوم9ي!دىلاوافه

قآةلمتبلواأصاب!!بوةبر-اةكةل3أةة-مءنيمتةبواذة.ر-1

+ير..دن-ه؟ثافهد،ةطذإلراث!ب!اأفان،ةبنصهكاماأ

قىتهان4ترىوأءلهاب!ؤ-لءناجةألهن-ص!؟أق11أتدأثور

شهناءيةذردله!ء!روأء-اا"،،اتل!را-صور.ي!اله،إر3لأا

امح!لهالآثاتا-عاثهثنر!ذاثةتءقىظقأرةث"إه!إر"+صأص!ا

ومماكه؟م01ط:با!ن4أ.فقواةوا%الأثنأبمةيئذلىتتبمر

ول!متنةةونءة-"ا!ابيماث-ثه.واولاالأرضمنا-3جراأ-ر

الثهطان.د!ءفااثهأثواهروافيهوا-ةه!أنالايهت"ه،

41ووةتلاءلهه?ففرةإ.-وائهكحثاءباا.ربأولاةةربهدآ

!ماي!!خاد

كان،ا!!ال،81عصص.اةاتت،ءالمالبذذالىالاياتتدءو
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سماحعنبمضهءنإلتنافئلالىجماءومةاطامفةصامصنيةا!يزأ!لا

ن*"صةوةلض-يرح-18أ!بةدشةذة-)في،ذيربإلىي!باجتاح.ص

هذ.يخمىلاطمبالصدقةالأصو)-؟ن".إروال!با!إ)4افهم3جا

الةلمهلة"ةلةءند"وىار-بخآوء،حءنزبذلاتا1رب21.1"صفه!ة

الأيىفى"-ودا?نةورأ!ث-رةا؟هزلةثرة9!كاح!!ر-"ار-و

يز،اطر15-رزألإا-ءدا)ئإلامثخالاءنة!ازاجر-ثءئابدةلا

ةراقكلتأببرإزاءإلاء!اقةةازلصنياد-لااقااا-4ةا9"هـ!12ركلا

لظلقوسأةبرا"-ذهمناإصورابارىءا13ت+ر-بب"بإثاةإطب

كلمخ!،اضونولااقييماهونص!ر-لاةلص"،لءاإهضفىاء3-

وأ،جم!حهبمقيهوناإالو.-ااأ!لااثالزنكاوو-(.ص!ينا!لااء،طه

نهإو.لمث+دزلاثكلنهوإ.ح!نودا؟لىفانالإ"ان.3شذ-اسالظ

ةلهحيدالفلوباتقرع-!ما-لا!!أ-رن4بدةلا،ا:ديداظبرطب

الأبر؟صاءةةإلاذلاثي!ون)نو،إلإنةاقإلى"ثخءنبما.

ءة!رفىوصح"لههاءثصملم.رأنالمضصدقذلا)01اء.لمةة%المر

يرالتصويقوماوها،!الءنةقمائةأصهافأضه+افءإء4يد!أعو

يدغحدفي-،الأجرمضامفةعنيتحدثإزاكفاذقيأثير.الهلاكى"

و"-!طسننمالتابحبفه.نالىا)برءسارءةءنفىلأ-ارمحاالىث-.ج1
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صإلفىإدامأءوبةةقوزشأ!"ءثلافيقولإلىح!ت--ينأ؟زةل

إءفت!ا"وتء"ئةماصةبلةكلقصنابل-بعأدإةت-بةلاثبم

س-يدوقئتربواطسنةأخذتاقد1،?إيمواوائهفياهلمن

صههحءهلمودءن!ضققالأرضفىاط!ةضعنوكاسبهكا؟،اك!لمغ

،احنوؤوا--ررة-(بدوهى-مةءا؟،سأهلةصفىبلصأ

أالمدرار9!عثذادتل!ةالتا-"لأح!قإذنثكفلااءإثانتتاءت

بألإنفاؤ؟يرد-بنثلةابزالمضاهةاتهذ.ءلىت-:-وذاوىمنثم

كهخصكلزاةينإلىيدنم!اماةةصلاهثالتةوساضش41ن4افهءلم)مد

لهألمتإنإنر،دخ!الىوءمار-"ة15باءراأةقياملىص!اهب!د+الى-ب،ذ

صىفييرالتقدبا:،وضلأرابرابالابم!ء"+طاباتر"خةاإلى،-ر-!

.تسىأرةء1

صاءةة!،5!وءودأتأن!)إلاإصل!صتماأ31-
ط.

-جقوحد.إلأترباب.موتةحلاوكان!ا،بةا(:وواجزالالأجر

،3رأ،نباهقعا.لحلإطاةةافقتهصياءاصلىقىرسءنبالئهخرك

*اء-لماتدأجلااستءلإ?قهتلنزءةانرصاه؟تمنأوالااس،ين

اؤينأب!ايا5:ظلإذذأظتصىويردءص!اغذرالنةوساضأص

الأسظءرالم5ثلةقكاؤىوالأذىبالم!ز-3سد،ته!أدالاا7منر
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دهةأماابقىعل!،عةوان،كفلالآترإفتفىؤاليومةإلئه!ؤمنولا

القوميهدىلاوالهعسبوامماة!ء"لىرون.بىلاسدأاة!ركهةلوا

هـة،ا-ذلته-ىاءمااكذا5ثءورجونثفءهف(أينممافرا1

عاقبة4ب؟ونثموءدكاظة-.!االثهلدىحبرن-أنفارآمضةالوا-دة

يههةإلواءهجاةإهلابقىالأ-تارء)ث"ءنط-ر9ادوةور)ءاة:4بم

ا-ب%كلصاا(وةف"ذاقان11!ةوار-تثوا،.كلاءءلىث-درلاءلدآ

بلبهرءرصاة"ا.ا.يبرودلاالذىا)ءتهلإثتة-3يرىاءاتكل/برابو

اض!ير،إ-اكقءثابهءن"صلداط-رإبنوالدة:وهـ"لاز)ةعااب!عا

ا!-اءأءةفت!-و.أنيدتر-يخانكإ!هورأ)ثوت4واطسوةقد

فىصةاذا.!هإ1ابقىءا."صهوان:برةولاى4قىءهأنءنأ،بلغشبردان

ءقاةلادة-ةتءثاءالأدءناةحالىاون11لذوىح!ةاثااةر11!وءد.

جمدلأا)ةلةمن"لمضتءا.لا)ة"ا!مأءونةةواألةوم"وصيهسورة12

،صدإت!مةتص!ازةة-ممأءن"هبي!وباثهصاة.رإ:تاهأء-اةخ!3عا

"ةإنصءفى13كاأ-ث"آإلواأصاب!اهبوبر4؟بمةاصأاظاالثادأ"

اد!اأعاءحمب!هؤلاء"دحانهـدقى-ينزكا،ةعالإل.و،1هـ!13لم

اثهةولأ.151!ابربوةا-،ةأ-دمءنبةولأنن4أنجاختبردةلا

اظيرأنفلىيدلإذ،وأبلت!لةولأ--نؤنفطل:إلواإ-ب!ا!ةإن

أيمءبرآءة"!غنحماغاثلا!تاكرةةمما-ةاءنص!رأذ!اله"ثل
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لأنا،ضاطوو"-ب!امحارلإالخيرزوى.نيا!اطلة،-بهثرةءلحل!

الة!آقأرادثماأءاءاءاإلاأهـنةعيمافوانبالفإتالأءصال

/ا!أاصق/أةاكط.نافهيهااطاة5واإ:اإناءنالحذبربكررأن

الى-بيللاوبىءذمادءنوالأذىأنباةإم-واهـمروقهمإ-!وناا

وعلم)وهي!ات،نابا511ةاتهوءر-121!تبمثةإلاءخهإكخاص

أيود)ظل-ينااؤفى-الصورحدى!-حماءممأة!دعذ)كءن!مافه

الأنهارقيخ!ان4تبررى،وأءةابفيهل.ن-ةةلاص!ونم-أنتدآأ

ؤأ-اب(صهفاءةذرولا،لأحبربهعاأوال!راتصمنهي!!له

منلك-5الةقراتءذ.ءنةقر-صان(-!رةتظةارة-4إءصار

تءةتةأى11ءماعيا،ثوالهإتا)ةيوبص!زءالىمح!!1)15بهار

وأ)ثور،ا)تاةذاطسرزةتوا!ء9اوءمإوىا!.فانزوإت

ضهفاءذريةولها)حبرأصا؟رجلقزتولأنء-!ذاوءاااطى

تحت!اءنتبررىوأعةابنكل-لمن؟اصلأما-ةأذيضحاأءووكان

و-لكالإء!ارذا15-ثرزتظفار،هاء!اروةأصاب!االأح!أر

ق301ءهإةرأتتوة-د،المةيتياء/والىالآئمأنادخار9

بم)5الآأت)-3ائهته!ن)صذإث.الآسد-الولإبادة

"15(ونترنة-كا-

(!ة.-م)-ا
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ي!رماألىشأحاذ-فىؤاةرالصو"ذ.تلاوةهـ!د!قارىءأظنلا

-%؟ءا"!4ا)بيأ"1101!غأةءىبهالةرآنهـخاقد،و-دانهوثلير،اتأ

اؤينأجمهايا"يةولحين11!!ملأعيا9بمذا-.ه"دعفايه،ب!وان!زا

الأرضءنأ-مأترجناو،1!،تممات01طءنأةةةوااآدلو

فيه.بة.!واأنإلاإتذيه!مودب!ةةونء،"ث08ا!ةفي..واولا

لة-ثاءولأصإ:والةةر!مإه"ثءعاان.!هدفىخ!ائهانواواءل

-دإهاش!إ-مراهوو،ءلإمصعواثهواونض!4!ةةةرة14يهدوا*

"فابوه-.،عالذه--د!-دانارطتبةوالمثاءرقففتأن

.اهـخ

=ا"-افاأء.أألىالأء:لة"دهءنص!شأ-أن-إهد-.د.رلا

ء4-؟رءنيرسكلهكلةابس-داأنإذ،لاةرآنفى"ببابر"ة!وب!ا

نءد-لمو"يمال!الأدو11-5ءناء-!إلىيم5تاةلأ4إي!دا4قآاةإالهـشيلأ

فى"ا11،ل!دط"ذافىء-فينااءرةالىالةظر،دةتص!ظاو)،أتبم

صصور-ئنقباالأرئررةالصإ؟ررالله3-خال!.،ى-بن،-المه

،4ألداتلي4خإلاا.نءدةءلصو.!ة!لىقأفإو،.تهيدءدبين

،الهامالإطاشك!إدا3رةاء-بالى-رص!ا/!ا*ءاةا؟زءثأأةتاتو

الأدهـ3حه!ررلمرر،نبا3الإثص،لمفاءنز،،دلأةخافأدرةم!يبأ!-إث
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،رأ5ةعاالبضىءنا:+ضإةش40إذديردالمارىءنونيأف!

الداخلية،"هلاصرإليماله!مفصورب9فهبمررافة3ضابأما

!ذعلىأ-:دلأنوإةا،ا):صوالةأرىءلدى"لتأءلمجالتةصحصا

يمت!:ريمي!يخاثةلآانجابما

ادنيااطياةأغاهـاء!وااطديدسهوربفى-ةالىافهكال-ا

كضلوالأولادالأءوالفىفىوزج،يتحو-ةاتر،ثنةوزو!وب51

يمحماابمونثم،!صفرأا.ةكري!.جثم،نها-،حةاشا)أء-ب!!يث

أيااكاط!اةوءاورصوإنافهءنوءةةربيدثصرءذابالآ-رةوفى

.ءرور"ةمتاعلاا

ء؟أتاالداطءا-ةل5ن!اإ"أحايرعصوزةفىبهالىافهو،ل"-.2

والأنمامس918صيأكاألأرش"إت4إتةلمطظاد،5مناةاهأفئ

ظدرونأ!همأهل!اوظنوإزيئتز-رة،1الأرشأتزتإدا3-كأ

الأمىتغنلمصأنآءمه.ب01،1ءافي،ون!ارآألي!ناأمر.إهاأ.ءإي!ا

ءتفققاظارجىالإطأر،بمرونية)قومالآ،تصل4ةكاتلك

ادارس!طنو)،مما.ئتانأحمههاا،:+تلليمان-ئة"-وربين

الأولى"ا-ورة،ثلال!اتمفعو،بالجدةتوحىنحظفاو"أريرىل014!!تأ

http://www.al-maktabeh.com
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،بالأءوالاةا"!باه.وءخ!ا"ءلىصةوب،9-ةلىوبالاهوفي!الد-ه.ف

ش15داس.وأراةهذلةىتعاوىةدةةأ9ء.ور)وي،هـالأولادي!.را:او

كلأ!عالأرضإتر،،ةيخةاط"ءحماءن5الماءنزلءجناطها-

ئ!اهـناونهاو-رت!اربحضاضلأرار15دازءنص!!و-،أ15ةلأ،اش!الة

5،الى:زفهةءل13يإ-طاشااهـاههةاات"ادءةب!4.ئ!!14و15وةصدر

نود؟ة،31!أءإماوةأنلةتوازفماترزضرالأرأتذتاذا)-كأ

خ!ءثثر)حلىة-ينلىالأوةرا!.واذاق5إو-ز)-طووه(ءاهم!

ثء.ء"\11:-ر-سا)ذ14:؟ءاواط"ة:د.اح!(-"13ة!ءهار-ء!أ

15هـأ-!افهتةولإذ"ه،ة-9إ:إنذهـء115اءضأهتدةقداطهـأ-"ب!ده

ووه!س،،لأهبهن!آ-أنأت!-.د.في+"ةإهاصمارأولإلاناأءر

ثم4أ5!ةإأ.ةفيهـ-ج3في)أذةوقفىألأ،لىرةاء.لما4ءةأت105ما

دةل4-ير-إر2ا(لأإ+سإ"ان-5اتآ.%)ألئهوةول(-طا+،ح!وذ

جلزصوةولى.ب11+اررا؟دللزاهاالةهءملى--أ-وناأذاسأةا؟ن

ء-نج4لىثهي!"كة-ررت،-وآ(هـء-در"ترا.--+قي)ثمألأ"لى.الصبررةلى

تبامو4ات11:ا"هظةافي،اليفعاوةد،بهاإ!هـه-زصطالما-ل

3ءنوءورةرة،ثدتد.عدابالآ-رة)وذافهقال-ثالأولىةلاهءر

ة-8أالثا+"صررةماأ(ررر.ة11ءة4إلاا)ثالدةاطبوء!،انورءوفه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


11

حما-!يرنة-."11ءغا"-+لمتةةد

ذإاخالىاء13تءنا.ءاوه-ذا

.(نوقية-؟رألقو

"هه!الببهاش،طىةة!5الأ11--اؤ

الآيا!-نةصللاىز)!ماههثةول

ام-51ا)+!.نيئتةيما-.ماارا!االإدااراتةاقىكلذاأةت3(ة

الصورضين!ءلمرش511.تبىافىإؤ"عارةر،ت!ألاتةاق"ذأرض!مس-ل

أحدبظنلزو،!طتاللا11آباتءنأر-4ماقصية"الطر-!؟دفةث.ر

إمبار.ذ+لمؤا31ءةبةدأ"ص!)ب.ة"ة-يئايننوازناتاأ

ير!هصومننمطا!كاضصففيليو120ةلأ-اساءنفاأزالمو؟خفىالاب

.ارأتب!ؤتلفر-ارة4نر"الاأص:اغ"ثاتاالأدو

4.نلىالأدالا،نأمذكتزإواراتخا.بحهلأن)ةاء"نواذا

صهقىء9كرآيةفىاللهةءلءنءلي،دلألآا!دق"بح!دةإنال!ةهل

بهاالأدلاةنآد5بدء؟لاصها،-ياةنتة-كأ،فىالهياإل!ثلا"ذقء-1

ظهر.وزظر.-"رزءلمص،دلاطح!بدلاات!اةتوكا،.ير-ب،لى

مئلاافهضرب3يفترإ)1:اصمإبرسؤرةذءلوءزافهلىقرس

كل!األى-ثر.1-حماءدوةرءماإتثااصا!اطيبأةطيبأكثبركة

.(3ر،نبذا+لم!.الةإسلأمضالاثهوبفصسبربهاهـازنخين
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والإط:ابيجازالإإيخا

ن!طو-لءزائةعضابوكان،الإيجازا):لات"كاأتإذأ

اقرآنتاماإ!!اسمعلىترناأ"إصص:ةة-د،2الأرلاغة511

ن.يرةصمةا):ولأهابونتةسةوا؟طة،فييبرإلإاص!اور!نيم!صط"

إ-اواةا15*!!اتةاروكازبراءد!ندونه؟اط5،حلاها-آأاف

ح!يم،اط3راكءن.ةالملدي!موصخة؟الآتإتفىوالإطناب

تاهية)ةاضأأنهبحمة*ا1فىا511فرءر/4"أيبراشإلا!3إة-+"ودغن

-يرا)ت-تادز9ة،أابللاطةم3ةت-"رو،احصإلإامعكأ/511اتلمرذون-"

إل!!اشبرهلملإنثةانالفرذان،5ةثاصاكفءهثدونإ+فإءقدارعر

أآزاأرت،ادةأنة"واطه،إن"إلاء-+ارضانوكاص!15وال!!هـ،ب

13صاتة-اشة-كاسا،اطالواءة.مايه4ةء!أدفا3ةء"أ-ع!ن

-لذأثيم--فىآزر-دتمفوكا!،باكربماإا-لالاج!ون-5!ذ

ازيهالاإينا-اةأابةوبوهةا،لبرااةافا"أ.لفآلأإ.أداؤ؟بخه-لا

نأثةاتا):+رنثص+واوبئ"ل!و!ن،واةاإ-إن5ة!لملأابالإعاة(كل

ةه،-:خطب+،.وءاوإ"اصقد.ةهسمجر)؟صألإيرازأنوا-ر

--ينمنأكزلىيمة"بمرالورة-%قدهد،العاولمنبلغصهما

ومىأ%طرثلانة95بارةتحونيقد!،كاأقربال!!بازإليوهىآية
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إلىه"الاولطءلالذىو5أطإات!ص،لأذ،بأةإالإطفابإلى

"،ةفى.ةأر3الهارقد5ن!3قدو،إفاضة،طمو،ارصاتةاوإ-طاءه-،

نومدا-3.اأ-!،لاء"ؤدىفىبا!ئأاليلاق!اهثالتلىأتصولاطو

زنة.و%ذأهداكاأترىببىدنهافوت-رحينحرةفا-راطدرفحر

الاية.أنةإ-ين(لاتلأفىأتلوا%)(-هـاةالة!إصفى)هـبن

أقائلةذكر،امدهاو13قيا؟اد13الا-ةثذ.ةرنأنءب؟""حر

"ذا"ثإتلأن(الأ)بابأولى11اة-5"-!اصفى،)-م)اثهةول

وحدم!3ة،اطبة2إإلألهاباولىفىصأنءبفيقارالهقلىاط-لح

ل!ثل"هبريزإذإثأ-لماو،صاصإةفىابإةرا!إرطهرنإ-ةبنالذ

ااحنةاو،ضماعمعبمدكلء!او3ه؟،حر"بالآبةإقرنأنبىاله/

ولأ-!ات-و!ألملحرلهددلاو-د.اطال؟-متىاء-حأنالىأثكل

باقرآن4.:حإيتءلى-ر!واقدلا:لاءجتةداعىال!نقولو-ين

-مدم،ء،اأةدرة،ااةواط-اوالإطخابرببماشالإاخرر!نيمكر9

أءمرارهءأ،راكعكمحرء3ر،افهحةابا9*!مإتفىحةجرلى

أمثتهمباختهارااهةهوعنص!ىالهلإل5بوأكانرةد،الأ،*9

الص!امةين،د،ءيماطروكرر،اخهـن"بلخيلاي!ازال!افها

يمةصقول!آ؟كمينمثرمنأكزحده!!مر!بالضل!ةكرصيث
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4آوو(ةا.لمهءإلالأ-ىا،؟ءريريق)ولاةولمو(إقم،أءليجمبمبتان!ا)فها/

لهألا)وةولى(بؤص؟اإفاءدعلهوةو،ءف!،(3رلذاجمة3ب)أةةءس

مإائكو1)وقوله(نجبماتلمصوامنه-ةمأ-واف!ا)وةولى(لا.لمواظاؤا

محآب"اةامبدا"شثلةلأءان.ير3ثلىا(ءثبرعيأوجملى)لهوةو(منفيإ

!براتإلالآنتد.فنةالاتعا؟ءنهخوهو،روفة31،5ةافااقا

ظاقلافىيد؟لىالموءوعصوء،ذرالإعانابالإيرازإلىفار8ةأن

ابلاعاةبراالايجاز.نأنك!*علىا-ةقةااإذ18ةلأ،4فيابزالآث"

اب!ا-مصلاةة9ءذ.-ةضةإناطالةىء4وةقإلاءتهقكون

صا)1تلالءنارسداىاكرءةهلءوفقاة"اصهةمرإلا؟ملا

ة:-دركاإقااب!اتو-مالىء+اءنلألةاضااتاف-تترءاتاحما-كا

الةولإشهاجءنا،وآفماة-طابثرس!،موص+4فىالإيراز4حقرة

بذاثو)-:ااتةطلمه"-ينالإطابطبيهةة.دركةس8لاوامتداد

ا)-كاإبنرىحتاإو،الابقبنلدىالب!كأالج!دقهيةمنتائل

ظرة9إلىأكثرمي!مدا.اندون،وتب.لارو.إنقلاتمار!وقد

اك،برجءنولابد1و-ا،4بدءأ:أبماد.اإوضوعترى!ئبىمممأ9

ولفي3"لمة.ظالمهأداءبأ!ايبلاكعون3اةكرةةدبإثارةاةإصإوا،-ا.

تارومحا"ن!ةفباكريأن"ص!ااعتبرقدو،اخمبىولايدفيلاشر.
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ءة"أةص-ءا"؟نرن،ءثجمرهـإب1،-ا،إطصا"واتهم5عاامخ!واةاسااو-اط

صلاونفىجم!رأرولا،بمإطةاادهالإأبعزادوماايرازادأهاوخ

وايمحر،ا"لدةم!اوا11إطصإونحاعابت!!إسالةأوسصاصاءنفالمهتار

مياطةذ511إةاءن!!3-ونلاإالذين1511ء"ءنألاوصصاطلاه"ؤ

ا)؟لمضاصأ-بأصهاءقإةهارف،اإناس!3ساا!آل)و!اطالىمتةمحأ4

ال!/أدفىن)-ىة11-اواءة-اصر"وتة؟يراةهاءةا-ي!ما-ةلافءلى

ن-14بىوأ/وابا-ظإةةءاابناأإزء"جىذ.أن؟؟نإذابامهوا

طإواصأة-!ساتفاكهارن4ة!مطاءلىإ-طه:قأء:لةالههثدئاوا

إةوذ)د-اواةأ?!وةد،صساأة،اصصاطأوفىلاا:إفاءا-يزفئعةلم!ا)5

ءظماوتيرأ"واللهءتدوهقيليرت!نزة-3لأاو4رومابة)الله

ههلثءؤن)-لر،زولهةو!.ةر!4أماثرةيمل!4)ولهةو(آأ-ص

أء:لةوهى(.يررأةذرةءةةالطت+هلن4و..يرآشيربذشء:قال

ا-كا!إتاعدإل!لاتإة-عاءألذى4ب+ربةقالإيرازءن-+دأنص!اشا

الا؟حماخعيم.وحوصأ،تااةصااةلأءرإلىماتةت"ادرو!واتر

إيىئبر"اءا"!ددذا5!4إأشأ--أعاو)ءل،هـ"ةهـوضوص!ث

اءتد-ين،!+ظيم"ا)"%4لىيم!درازإلثهءهر!دا!متورذةاأت

وأةاكد،أة!--دا-؟ثللايرأوز!لامصالىي!ازالإ"داءرة
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-ين.إفىا؟أء4إألمةتب!ةد،!اد3قأتلمفى

ن4والإبي!اشب18الإمحااد.رء!ء،تلاةداىا+ه"ألقدكاات

ا؟:قاةظرا!ن04أ21ء-صتءا-دودفى!!يرةفاةذة"؟لاكيبن

لإإغ!ا-هويرالتفءنا--90جابهـا)5أ.ت-كأاواحطةاة.ل!لآ

الإ?اشدلاءاسافىا)ةاه!الإما?هد.ذيم12!كالمفأد:أ!ب.ونض-ص

؟فةظاء!إردؤألإز.،المفهو!ح!لصءن11،إفذخ511أطدتثعةد

:412صا)-ائبائدإها!ص!مرأا)-كا:فىثثلآ4الأةسبأنا.جممد

تأو-وب%ءلى-الأصلىاذا5بم-ء3هـدأدأنأرفىتأوإد"

-بوث37-ةتدلاوإ"ع!إةاا)ة-لت51:!لى48تة!511هر/ضضوتولة+اةطتة

ق4أء044عاو"دما?دتنوكأدوإط)-ءالىاقهةولإلىأفارء.فا

ءا-مابم؟زاللذودانأ-يخااصم3دوءنوشدوبىةونلةاس3

-ولىثم"اؤ-قى.برثكهثأ!بوو%عااءافىت-درقىتل!قىلاةالت!

4عاههدوالىىاذ-واصخ4إهارذا،ةهول-زفةة؟ا(اظلأإلى

زدودانوإمرأ-يخا،مح!3ءوانمهأوةلا.ثمأةسةونسالة.ن519

ءلىلا!ؤفىأ"أنم،201نهة،!اة-قى،ة!هءةأ-قىلاإة!وقا،-ف!هم

برا)فلفاإؤو.3وذثثركانألا4ذلاثكالىليىأة"إمرت!ى
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-إىؤ9،اس"ء-زأة"ح!نبر-لمإنفىرض511أنإلاوكلاذاك،مبماةآ

-كاسةى:!ممهحمونلاأ-أةؤ!301وأ،ذودإ.ينا،رئةوه،"ءةىاطا(ل

ةأما،"قا!2!ثإءد-لمر*مي4تاثءرء!ن94كانةوأ،اؤعاءإ!در

ومومةرض9ءثنؤا!حذلاثءررأم101،إءأ!!خما،إ-ةحا-ا"ح!ذ

ط،مهاهءةودانزاءرأ-ينصهمادو!بئ*دوز-ذوأ.يهوذلاى،تلاة"

و+-:!ورلت.قذ؟-صءو-ثثءتاا!ذوداص!!:تأ-؟ون%ن-.إز

اذانكأ،عإلىذداح!ر.لمالإ11ءمتمىخكانلو-ىتصبمذءد

إل!،ء!5.ا-،-"شن04لاث!ا"اإحم!ةت-مبم:تأ-اث!وللا!ءأإتؤ

ولذ.إذهطذف9هتأ/ك41رهكالرة"ةا،أص!ء!ط"وث-5ءن

وترك4-ذةفىلأق!!و!دتءاواط-قالىرءأن114،-ر"ذ!

.،بركهءلى:!صحلاتضدةروأناش،هيةقأء-ةذبم+

قفرقد"رهاهـأاء:درا5أء-ءن)-حواةز)1جرإصتحاءااهذ

!ا!امةنة-ىر:"،ةإل!اه-ثاإوا-روااند،نء3ءأءةد.-حثيو11

ى--ذفأو؟دبمرلت014إبتلمالمأ4دةينالآأولآتةامحار3و!إتأن

15؟لاأربملةءول!د!يمة،!نلاجمحسبهازالإأنصة".3+ءنمم4ل

ادف!ار34رذأو4بمارصمر5-إلانلابموالإطةابوأن،غ-ب

-نه-اوزأنص!اقىنماوؤكدث9!ةساأةةةراط!أنخ!صدءا-أأو
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الابمال.هالىمنلىلربموءوع+وصوعأةءةارإلىوالآقيبن!نملآية

.بوالإط!2كأ:ألإبجا4"؟لداءو؟تة!ي!!

الأدبن.ي!ذابإالإعاوالإي!إزء!إهنأكرة!ءهصونا

.""لءن4!اةفر،ابا)-وافي!دىثآ.2(يرحدآن"ةر11لاذم؟915

خور؟أصل151اء!ا"بلاتفىوسألا"اتإلمرء"قأءلطشةاو-1ان،5

الأولىأن9ثالآروالاةاتا)-اههةإتلاةإجقوؤإ96وأوأط،!وعابع

(ز-انال!-خل)إثةوء:دفاذلاثره!المة-ة!:له(ىلأ-راولي"اإبم

علىالأ-وةةية-9وةلمةرفا!4111!!هـفتيدلا؟لة"ذ.فىالفهل.فإن

.دا3ر"ذاقةهلو.ذا،11،1،لو-ذفب8أةوا.ءالىرءنلزوالىاإ05

ثاتالزة،اذا-ةلاجاح!ص!نكا-ئاو)."ةةط،لىصثا-5إشيةا.ر:دب

إذاواكة!:ل5زولىإلىتط،ز.الءةررهتةهىاافهرحمه

--نصلاهماالاخلال.نرىءإذا!لابمالكانوإةا.ن-لم

إةظهقدراذاءازالإهـنالتفه.لنبهووةد،لى"ةافىء،ح!ءوةه،ش

،لايزيداإ+فكللاةظيدلأن،أ،هـأ+"إلإيرازإنا?،10علا

و9-ممياتباطروف!ةاسا؟-تإ-ألةاأنكلدلث-رروهو،ءيى

ارر،!وما؟لايبرازماثد-هاةين119-إةةرب.نأا.3رد01ء.و3ول

ةكون!ر.ثمحالةلاادكأتظإه،ا.لحتإطفابأنكا.إذ،.لج!طنلب
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.اثءاعبلا-ئمواكأخز!ورءدءا-4بدوة9،طدإث

ألاطلها.أ-مالاص.ء!121.الا10-.أات

ءطو،.إء.،عءور،-.ر-.ءساا"-وأس

ة-ة-ةار،ر،1)+ةاءه!بةووق)4باقثةاةشصاءا!وعو!4صذأ!ا

ءلىإ-!اطق)ظيمصد"ا)"رآت-ورءنآينء!اورعمور-ين

،إةابالإطءن4ةه"ب01،له/؟خ!1501يداسو،لإيراشان5ة+خه"-عا

ةإن،يمءتاع4والإالإةناع-ءكأةإير!اا!الالهكات3.ةابوإذا

إبقاعهشالفىالأدببرا)ة-و-ق!ةف!إو!زأأعمدإ*قبمون

الإنغالح-قةةلمر4اإماةب4ا-لوأذناجم!وان!،هير-!وو!-ن

نءءلىكلليآدشةد)كإذوهو،"-؟!ر4ودة"-.اةةةرصافىالمنماقى

ح!-ااةاابلإطةاو،ازلاةتارةمهارتلااأطءةإيآاج!ديحازلإايرى

.هشا!؟دة؟ممات

اةارىءاو-"ظنإو-زاالأ-!بعلىلادلالةا)ةهرة-وشنخضار

وجل+زافهقولرمجرتقلااترار-سونلأالاعصولثكادةاأاتطألما13

.نذرولىءذا؟نجملاءفة،أ"16ءالأدءذلىةا-ء-دثءةبكا
-..خا

ثةص"!الجراشاوهذ(مدكر+نف!للاذكريقرآنفابسدء)و)ة

الانذارقئديرميأقىق،الإطةابأواعأأحدأنه!ك"بلا-يرن
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صمع!بهرون-وف)صالة-ء(؟ر-ورةذافهقولمثلدعوالى

شنلىةرو-فىأ!لةوءةل-اطة+،ؤءدد)ةقأإ.كا(بهلىونفص

4ءدإوإلوإر-لملأتةأ-وإفىلله!اصةوو(ز،،اص!ذءج!(-لا*آى)ةهأ

ءه،لاح!ون-ثمأ)زهرةسصو!فىا!اة؟!ا6شدبرتص!فة(اينصلاذللى

ص-وعء،.ازاتبمبرازل!ا!!رأ.تأإأكذعلى.ردو.ينأيبرارللا

تإجم!اطةالاوصاوصءابةإشل!ألإطة!وأزإ-!5وإتث-ازيم!.لا

ةم-م!ء.لآه"ءة+الى:"واةيرةف!يم،!صهةورا)مهت!زأوا؟ةإ(و-.ل

رراص!-لأن-دةءة-ارءهكا*.كاسابءقيرتاكارءمهجىازتالاءثال

،ثتاطرءنأه،ماا!-5أماإر-ذ.إد،دء،تة"-سأ-لموبةر15511.ذه

فالأ-لموب،برإالاطاطءير!تلأتلاإ-ةءاص!اارتلإراك"ذامادامو

سباةشنبمأدتءر.ءإؤبم:+إازصلارا)ةتديز2!إوازا-إأ-لوباذن

-صا!كذا5،ك411بملىثةأ،-.ءطاا-ا?ابةهيىالذمماالة:ا!تهـن

ط!.-ا

أدىدور.بلب!-م4ة"!ل"-لمب.ل!إ،-ص!ا!ا)ة.ر-ور-4!اارج!ر"

الأثتازءة،،لامه"يمةص!را)ةا،ا&وتؤ:ةث،لىا!دالوهبرأا)ةفىالأدبى

.د3هأوب"ر-ةرن4:تتةل!اءازا؟ظه!)ةأإاضحاواالةوى

ءواةب.ءنةبا.الأاذبيمابصأاكل51--دثشاقىا-ءرة)ت!ز

!أيمةكصكل-اصاارأإةتن*4،1جها94ن!.)ل!أم!إتمةوت
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أءروكلءاهو51او-55وإا،رتيمةب!ءلمةءاحط؟صأسليموحم!ث

،النذر-"ىؤاا)ة"إممهمزد-رماة.،ألأ"إهءقمجاهو؟ةد--تة!

"وملمواةتءسبمإهرضة"-لرإناءتددا)3الإةذارإذاءة"وقية

ةوجئواوماةبياص!مأ.نة:ءونوزوم)وطوقومءودووعادنوح

لئمأو.نتيرأصةا)1ذلاثد"م2ولاةةء-ق-لعادعار.ن؟

21ح-يهزم.ءةتءسبميعءنولونةةأم.،رالىفىاءة"ردكامام

نءةليحا(وأ!رادهىمةا-ااوءوءدما)-اء4ل05براد)ونبو"و

ا،!،ثلا"ودم-ورةة؟داءالأة-ص-ةمهاطأنإذنالورةنثأ-

كانصةإذااءددةحاس!ذقةت-4إلىقا)ةةخ!اةوذا،بزإن13-أ

نوحةومءنت!دهتإذالإكإب-".ا!-إ-ءتقدهود-ورة

،اقإقول-تدىءيف11-حف"ثرسصطورءنآ-طربهينأربخبما

-ئالىبةولىتأتهى،(ثنءةرلذمحإلى!ةوء4لى!نوءاساةاأراةدأو

وأممء.لم!ءن03أوءلىكء(5إركاتوإ-لا?ةااصبل،انوخ:)قيل

تحساتدود5--ورأتكاذ!()؟3أابمحذءةابمس!مثممعته-+3

-ورةف!نأفوا4ءنوءورتبمات!ءن!إتةة؟لاطلاباصبمايل

اوحةومقيلممم)كذبتاثهل:ةفى،5!الأر11-داورترجزث!هر

ةثصظمظبألىبهرفدءا.واشد-رءنوتاإووقاناءبدبواعويهذ
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ءلله.الاةثطفابمء.والأرضناوفيرمرء3؟اهادعاءابإرأففثج!ا

نا-زاءأءفيفاإ!بررى.ود.ضأراخذاتءلىو!انا.،قدرؤدصأمز

-فالمص.-طور.نسطأش-9ةءدىلا-إر!وهو(فركانيم

-رضا)5دةةقإح!5إا""إط،ظ4قيالإتبماز"ذاح!نواايمص!را)

برهث14اللدأءيحاي!،ا0ءن-لبر-زاوالهجماإ!وةم،.يزو!اتاشو!وو

-ذبق؟اةة-ى!ا!درر3يظوأةاظماأ!ةفىير-*يم.مالىءن

ا):لاءةعنرفاع-متصاىاءةاهوهو،اوءداةاتاوإثارة"ءةوص

من11-صمدلالةفىبديزأ،أالملأثجازظاهرة411اواإز5ظل-ين

-بماةلةثتقة-ة!ل!ةا،رة،أهـهافعار(ءلىككرتز"لأيراءافيقطفي

الىب8بطثئم،و؟"-ح!نو-.-كرز-كأاصاهالأج!ارتء.لأكهن.

رلدهاةء+ءزاةرآناو.اءتو)-ءاإوأاخأهير11ظالاةاإم-5يةىأ-رء+ان

نءةةةولاط-قا"ذاءلىيم"احلا1ادورةآ-ير،ا)-ددءذافى

علإمآ-لمفاأراأ!ص.نذروفيءذاكانفيمهةءادبت)كاذ"ودبمةو

ن!لاءجازص!م،صأأاةاسأةيخ!ب.ءت.رنك!سيومفىحرءصآيحآر

أفيصأاةةااو01ذ!8ااإثودإتذ)3ءالحقومءنو-ةؤلم!ة+ر-(

اةإ-ءنع!"الذكراقىأا.رو-5صلم!لافىإذاإةاةقيء"اا-رومةا

مر-لمو-إزاءالأ-مرح!ذابا)ءنتدألىون-55.أ:صهوكذاببل
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ثربيهنهمصقسهأللاءأنونهحهم،ودطبر!ةبممظء3ةفى"مالة

ظإونذر،عذابكانن!-،نصقر،ههـإ،واءاحبمفمحاطىمحكةس

ةر!هوغضو،ظراكاكمسبمفوكافحدةواءي!9عليهمطناأر

حادثكلفى!رددأرعونولوطتومءن-دثث!اأطخهج9"لىهذ!

الذكرالةرآنناسبولفد5وتولا،نذسوبئاعذفكاتأكا8افهضل

-ث!رهـ+روءأاقد،تلازء4قيء4ممثابة5،داترد،ءد!رءنفيا!

ءبب!لةةائجبهذهاش"جم!4ح!رفإذا!ا!ضاتلابةءل!اعصااء3إ

خكل.أ!لفاعمالأ-دأثء9تافىاالهافاهولاسر--!واثم-اد!ةص

أ-شوتونبكلا+النذشوهددض!ملأ-،:لمبمأتصا!-،عمنأو)ة

الةارىءءوةدغ!نو404"هـ!جاشكاالالااء5هسة11--ورأتكا!ءكذ

بطسادا!لهااشاثأنإذا"فطصةابتةدر*ت؟اص!ااحم!اءةرإلى

باهربقبروءو1)ةاءعهـء3.ا.رءلىب!ا؟لكا:ئراأءدانما/ءضإاط

!الةرآنفىوص!م11-!2

-.د+ا13لأالإعاةابثاق4رأبذأتة-كااو-ن-ورةأء!

ا)محون،خاقت"ئا،فدشة:!!داطفأمنا:نجاتضتةريرءلىقا"ت

!دأت،4جةأونارمناييهايزخ!هابماالآءروماله-دتثاط!ا!ش

دلالءثصقبطلىتددأخذات-ينالأولىصبةبا!ةالحدتث

("-أم--ث
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أ،خموإ.سث9خلق"أ.إنكاوءلا،أسانالاتا!منرةفهعلى-اطعة

وا)ةخ!"ظبههةذاتشالأرووءم""-،ءورخ!واليثهر9ةجمو

ذإصاتدد!انثآتاابوارئوسيريئ!-روهرج"والحب

"وهوا)ثةلإزأيهأل!م"عىةفرغبقولمنءظمة!رلتظ!روضوح%ق

!ومقاباب.و.نفيهلهاالآترا.يرما،ناطدتثتهةبزوىيدحمد

!!كاكلقبكا!انإت!ذجرلإءآفهأى5يمةحر9يةالآقىد،تةد

1)تص!15ءداولتترك،إموالالىالئأكيمافىالأدبىبدورهااضةوآ

ثدأ-ةثأت)ةاوإذاكان)والاعقهار9لأ.ناإلىمةلموبدءومجا-لا

!أخر!صصورةفى-ازالاتءور.نهـةوو.ناءقارالاعاةابهذاعلى

أ!أالجفأهثل"ا)ئثالص!ور-قإو-زااثهزولءثلا3رنذ!ةإ،

؟ةتيرأاينن5نياروأآسقتيرماء.نأن!ار13ةهإ"-وناومحد

ةي!)ودمء-فئء-لءنوأضمارإين!ثارلذة!رهـلطوأغارعاهمه

*"ربممءنوءةةرةاتال!ر!لىءن

تءاطدثثءنمة!لا"-كها!نالىلعه-ورةفىجاهب!أ9):ةرة

احهـ!رلاءآ،ةبخماى-تتالتبهرمةامف!وان)اثهتةولإزابت

،يانت!رذيخ!مماءد:ا،ن11يمذاربم،لاآأىهةأةنازأاباوذ،زي!تءذ

ةبأمه،ن-1وز-ة31منص4ةيخ!!ا،انإعمذءحهـا!رلاءآةهأى
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وجنىإسفبرقن5إطا،ءئماةرسق"لىجمئن،انإحمذ-إحارلاءآ

لمالعارفظءصاتةي!نةيان-جذمماإرلاءآة!أى،دانتين(1

ن33،بانح!ذبحهـاةرلا?آىفهأ،!انولاة:لم!3نشيطهضس

الإت-انءزاءهل،!طذبان-رهـحهـالاءآة:أىان.وا!راهـأزوتا

ةءأى،-اةانن!ادوومن،بانغذحهـا5رلاهآفبأى،الإ--انإلا

،نمحذ،1-إحارلاءآفهأى،مدهاصدتان،بانتكذإ-ءارلاءا

و!ل،عمأةي!،،بانفءذيما5رلاءآأىةه،ا-ضاننضلههانب!ا.في!

لاءآفيأى،حسانتيراتة؟ن،بانبمذحهـارلاءآ،ة:أىورمان

،يهذبانربكالاءآ،فبأىاظيامفىمةءورات-ور،ن11بمزربما

كل،مت!ينانإ،كابه!رلاءآولا!ان،فهأيفها!مأحاأنإطه:3ا

اء3-ئارك،بانيمذ!ار.لاهآ،فبأصإنحممه-وء3-ر!تعر!ةرف

.!اموألاكرا؟لالؤى/لمصسو

بةلمزلااواه4وباوإطناإيرازاالقرآنأصالإبتنوعتواةد

ئواحهد.الأأوخمن/يةنصبلذا!،حدفىإلي،افظر،1أوعكلطو

ك!تثفىبماءلهههـرر"تاءفي"لازمومف!ضا.الممالمرب4ءونة9ادفص

ليل.ةة!ردص،/صدر
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ألهفىستابالغريب

تبتمممأوكا!4لأن،عيءصكلوقأة؟قصبا)خريو-د

يبة،ءرأوة!ه؟ء4ادكا!ات.نوىا!فرء.يى.قادخرايف!فى

مأءرا،أوءرت"اةب:دون!اسا!يهدىإ--.اةديهونمالاهـ؟خ!اتوه

و-دهاهـجة!"ةالأخةءةدنةفأندونوفىىءة-؟ةذأثفش!د

،اذتأ-ؤكاناساإينأولا(تد!:خاماباتذ1)ءا.ية4الاةإلىة"ةةلبل

إ-ؤالهاإلىطر!أة15"*ةابةكملاخكا-4-تأنينواطاط!ن،!

فىبر"أةرا:ا،إةاه.لمث-؟شخ!إزايم.نا(ت!مكاناذا9صبقو،"خ!ا

نءأنإذ،بةأتوظاهرة+؟ونأنة؟لأة-ى4+ىورها51بهض

لأ-دموةدفيهلي،ا-وا-!اإ"ضفىالاء:.إزعلى!رمىمنالناعر

ةو-قاءبازذوتبإاالزا:طأاأن"!زلى"و!وقةدر.جلالةكل

ابة!اةرةاجم!،ونأفرلماء511"نخ!ر:ااثلذإ،لى؟أ؟-!اوراية041

!زةاو،ورث-ةاثإلىأ:-وىاه"ءإةأبىلان"ناطدتثويمالاد

نةولولا،ؤ!ثفى4ئهااؤوا،رمةتبة:ضالأربب،ويمافهنةخ

صكلوادرأقوممنلا،نجاهةفى!15ثباخراإثة"ااونلاء!الة"ؤلاءان

واحنا،ذي!"نقيلممإمضمعزلة،ةإنب"ةركادربااأ)ووبةلر

لىالأ-؟تهمأطوارنما4!ماوراكان)بلتر"ابق"ةثوإنفول
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ب!ذ.اووعكلبمدة؟حدثئ!ماطردثمأاتاافىرءهـ"البوااةدفى

بدوني!:صواأسء.ثو،قيفالاط!ماأصهجتبحإثابةالةر

اتوىأالما%سبوتد،صا؟واالهولةالى-وعارفىهقالىبهض

أقىقاذا-ظاعفاتثدة،ن5ايرجعمو-ماي!ةصءروبئسء؟

ممبمقئهاحدوقيداغادرةااة!ااةر-!صك،ببارات،ةزتاضهادة

ع!فءنتبالةرت-+ا!اون"نص"قمءطإوأ!آل،وقديماياةوت

:م!ثوف

بتاترا"نببخر9+ناءأءكقيماوتدتبهـا)تفىلاثفا

بة"خوامنتاصقدلىالجاها)+ءمرأنالدارسينبهشفىانوقد

ق-4لمهالجاهاظأ)ةص!ة،اضغموالافة-لمصعسبةوم11لأن

الشعرتبةرءنءدوما،ذلككلءف!ومةواص!ةةت-كا15عهص

نظرةو-إث،4وقئقغرهـ!يمن.!اله!ور"ن-ا،.ة!الىالجاه

و-!وغلتنأىئلقياةثم،املأةوافىةومكساهلإينلجاالأن،مجلةهـة

نأبةللاائا!اماإفاوأغااءعالاحا9)هص!و،برةابزفأ!ا!

واطجقالأصصوازار!ياكةكثرمهها!اياوجم!ء8لأترىا؟لا)ةباةلم

الجاهلىالههسق"و-ودةةتكاةةرانا)ة،ءالاقاوءواصماكجمارةو

ةول9"نزاثاذاهامااتف!.،مالابض،الفرآنفىلوآد،محالةلا
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افطء،تص"ئذت"ةرآةثثبيمرنولا،و-دلماصةاصا53"ثةإذ

ئب-ث!-ألاى11ءادر!نعمونءاوإ،ءةالة!اتوزهالذىاكةود

محببدةأفي4نحا)إلىافهمارأ-دف!لذ)ك،سر.أةر40إلىاق08الأ

:8ص4أصماافرآناباز"خء"فىظل-يخاالمهىابن

%!ف!ذلكوء-داث،هـهيخابا-انعيرااةرآنان!ا.فىلإإرا"

زوءههإ-انإالار-ولهـنأرصصلهاماو"ترىأآ%وفى،أمرآناءن

و-لم4ءلإاثهصلاالةيإلىو-"أدر3واالذيئولاا-إفايربجةلم

به3بدعضنوا--ظ،الأا-نءربنوامكا3لأ4-انهءناإ-أرأن

او-وههـنمة!ربا)5عهمقممافي"وءاا"اءهاعنادألةعن

ابءرالأو-و.ق-بىا)+رجم!ما)فىماثل"ةرآنوفى،والتلضثص

!ءواإه"قا)خر-بوءن

يختاروالاةةنةةفى-خينال!31ثريقولىيد-55إوأةولاومما

لىارحىأرركواالذفيا-إفاأن!لايبرمهون-كأكادوا،الأرب

ا،ءالىلأن!3كاةواءنا)-ؤالإلىيحةاجواأالسلام4عاهالى-ولد3

-ئيهقال!هؤلاءا.ننةرأنمع،4أادءن3رهـ4ا-خهـضةوظا-نلأابرء

ءلمقو،في،الثاءدءوصحإلىيانتواأن،ونذلكيخانفمايروون

ينيد:مابضمة"تةل
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اههةولممنىعنمظاثرضىقأ-دابمرأبوسئل-ا

-"لمنىأرضوأى-خفلقس!ءأى:فقال"وأبا3!ةوفاههؤو-ل

أعم.لامااالهفىكتابةاتأةاإن

الهقوللاةبرعلىالجعةومقاظطابفي-ةرأءر3

تقورنمافقالورخوفثء+.نالهاسا4سأثم،،فسؤوكل-ذمأثاو"

ةقالاكنتصخوفالة،)"ةاءذ.فقال،"ذتلمنشيخةقام،؟اة

:نثدوأنممفةالا5ثمارأفىذ!!"هربفتروهلء:

السةنألةبعةءود!زوف؟!از!ا-كاتاءمهاالى-ل!كؤف

فقيهالجاهليةشهر،اعهلمولارب95إدإوانءا"يم،كلرفقال

.صعو?افىتفى!رعضايم

لاأدرى-عطتالقرآنبهانقىوهوءباسبناللهءهـد!ل-3

ةتلإئرذب!بءعانورانأعراأتافى-كأوالأرضالسموات،طرمأ

أتها.د%اناأبدير!هاةطرناأا-دكلأ

بعفىقعبامىةنافهاه.دالأزرقةنأاغمماقثة-كانت4

نقا!اوقد،وا:خ!رأذخعااص!ريم1صداب"افاظأهـنافهـألاما

نفرأأنكلالىلالةأياختدلوى،الا.ةانفى!و،اعلىادهيرطى

الألةاظبممقعدديةةونأواكاالأ،لاله-رفى"هربظصمن
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كلةيهإد،زاةققد!ولىنقلهماىأرصفتوان،في،الفرآ

و--بهمائةن!وءنناخ!إ-ألأنقولاالمهءنلإصاذالمصورءر

وئماةيخاوضبما!4ضباسبنلي!يبهواحدمجلىوثمانينكاق

نم،تبانوندص!اعاونطا%حمرايمايروو15)ةورتحفظ!لشهرم!!م!ئا

ناغعنهإ-الأنيتبهدماءضوش!اققىل"طويلةاداءلةهذ.ان

محمات:9هذ.أمثالءمافىءن-ألأنلهجازرنهأاذ،لاثسياره

عنإسألأن4يجروزفا-بيونر-شة"ذ-بتبيماب-آن-يم-ئهار

اتءثصو."إنكلا)وةسا-ئصا)!ااهوعاهأ-)يماابهذ:ثل

تأذلاثالىأصف،ال-ؤإلىاخقيلاءتداولاتهدم!اا5ةير

ر!لأءئال"أشهارا-اثمدةدتلةالماويةواالىتزعمة؟مباسثنا

ياةرآنأ)فاظبداولبدءواطىنالخزوىثواطار!+4رأبى!نا

ورالدأ!لتطإبوهو،إمثءر!الأز!وإننايخمهـف!أنبقلةلا

تمضلماذلاثونفا!ر،ة515لجاالإبأساب!ا-ئماق!قابه"الهرةرلماته

رواحةإناللهوءبدبتنابنو--انا)!ماتبأإنية51أثههار""من

وهذا،تدارسو.أنإمدالقرآن،أسلوبالواةة؟فىونءتأا)قوملأن

قه4ااوبا!3نرأنثدةرصالابذ)-ناا3.ةا!؟وخئلاصهعنبيةهمالا

ألأإةإضط!!ضءليهص-ةاةهاإن*ولنرهـدأنإل"13أصاءن
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قئ!دوأارواةودكن،ضفا.؟اء؟اسابنهأجاب135فأل

افاظاأأن،!لىا"ؤ.نثاهد9و.وءخ،هظورالىالةظيروأضانوا

،15وتطافصا-أ؟اءتهزءيمة!ر.جكانءربكلتةيتاء!قيآ

با)شاهدأقوأنصف!ص!بمدثفأنء:اشبنأقهءبد!طر

.الة"اكل

يرتاجواأاظاصلامربةان-قولونممنء!دةأبىا-ةاثأنءلى

تءارأى"ذامإ)ء3ظرقةد!قرآنأرإظ"فىعنال!-ؤا!ا

وأخذتوة!-ت-بنكاتةرتثهابلضةأزلقدآقافرابأنافولا

ادثواقفىنهير-لمو.واة؟كاا)قياءللتات.ناهـ!ااافد-وماأ--ن

السلأض!.نةحوفىاةخهاأكلإي!المرا-:قا.ت!!،والمحامع

دلا-

!%أو،المةت!ج9-"يلذاتافمهصى!لضضهاحتوأ!هاهـممة

،-ولمحنالماة-ب"البيانمنلحطكلىالهربلبجع،--طريمايهرآن

ؤمجلإثهأ،أسواة!ا*إلىالأنظارتجذقدشترزطمةأننةحر!

أإ01ة(1/

ولرآصه!ثماالياذة.ناؤروةفىاأزوإوأق!أص!امماوحرديا

لأيأ2عوا!أففةتهذببلىاالفوى15أثر%+ل!المواعموإ"ءتهما

ألذكلرتبم،إب!نمإلؤخاوحد!كلاةءطيقةرفةت!،نأنا*قكرو)!كظ

ب؟ثمعضرررا؟ا!ثيلى!لاسا*نإية،مرا!خالأن،اطمجم
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اثصضرتفدأترىتهائلأنصص،لاو-دهآمكلبكنونوم5!

سلمونيربثىقرءظاءجهل-دالى،وأسدءيمو،لفصا-ةكموازن

ولاز)ة،ا،ثت!اة11ب!اأ،وهـن411!ها-،ليرضمواأبادب!إلىأطفالمم

رثالحدطبفىةهـش.و-لمءابافهصلىافهرص!ولءدأأنتكر

ا!أعاةرآنالذلاثكان،.نهوازندسهبنىفىتهبنثأفصاحتهعن

باببمكانوإذا،زتكاءاكاءة4ةرتشألةاظكلصءرأنعن

والةتورق-ة*لإأوإقهـارلأكاة-5ر!أالةاةا"المهربءناحةوىتداثة

،أفطاساووس،وا)فراطاصرواق!-كالىميةروظا)توأ،نجبهليوار

وألفاظ!،وة-ورةجةوا)ثوابوالأءلأرائك4حبماشهاوألفافا

ةبط."لةاظاوأ،موالقيوين.والىال!تب؟منىكالأسةارءص،ؤية

كانذا!،ا-ككا"تدوء4،وم)ةكات"ءثرخرىأو،9*!طوكةارطوكا

وأصىا؟اهلىاالان!ص!يضأنإهدالمعرب"ذاتوىةدالؤآن

ا-تواء.فإن.أئمةذ!ثفىخالفوأن.4إءراةفى"هأصامجرى

تفيروأءامفا،حوأوتأقربالأخرىا)فصهـع!القبائلألفاظعلى

نءءلىكثنبهلميةاةةولالمةداولةاسيرالتةأوجزن5وهوا؟لا)يخا

كاتهناومن،آسدأووازن5أوءيمأوتل"ذلضةفياإالأاةإظ

كلرمئلىفاضطوشةرن4دربض"-تدلا"ةرآنأ)ة.اظفىأ،ةال!ر

أنءلجىبئامهاءطر!ع!،!!ف!وففنكاتإصألأناظطابابئ
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!ن--3اءاورة"نوالأرضاتكل11-5ةاطرمه!علافبة

لميةالجاهبشهرءايم"قالقدعنهافهرةماكلر؟نإذاو،به!اأعر

ثثاقرلأنإ؟ل"هجميعشهرثةمهدءهـداهةنهة!،!ة-ورصإبم،ةفي

ش-،يربمعراشصءخ!اهاية؟ااذتهراثوءا،اثمراضمنماأتكا

إفا!ةاىد-رثثثاعرأولررره"أبىبنعرة-ىنالاسصللأم-اء

،تدةهقإلىيحتاخيقةلمأةةن5لاي!رجا)ةرآنأنإلتو).ةاذنو

هـ!اذرإنمحه!أنمن-د"روىءاذال!فىبهأسث-؟أمماولصل

لأهل)يمست:ادءهيرنله،فةالهشهر)جروىقي.فىلالحباءىا!ثإمحر

الفاظناأماءناذرإناةفال،.ممةأهلفىالفصاحةا.مماة-احةلأه!رة

ئنم،ث-.ثالةرآنواةته4فتةوا5هاواكئرأترآنالألناظ!ةأ

ق!ورجءل،قي-ماون!نبرامعلىا3وتبهىوبرءةاقدرتسهونةمأ

الإيتنوآ-5نم،أو،،اتشارواتدروبنكالجوااتو،لى-طثهاظل

غرفةأصرء"ون!ن،دلالى"لىنهوبجمههو4ءلمهالعيمالتنوقأذاكان

!رفةوق!!"نكرفلهم"-"الىافه؟لوةدغرفاتملى+4ون!ه

أخر.كلماتءشرءدثم،ةونإناتاخرافىولم5،"ةجمة55

"ةص.ذاءلىئارىا)ءلوراكعتثااأ:-أالأ-خاذءلمقر!

إلكان"ةرآنا-كا.:يمنوا4ا)-كاهءندا!لإف"ذايةفأو5لهبةو
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؟ص!اأنقروفيشير.،ذرويثزليدئمعةالقرإةةاأصول.نالأصليترك/

ةال5العربدانمةدءةق،جاء!طاك!فيلضحهاواغالتخهافىلاهز

ا!مز(لهبرو9)ونلاهـلهبروالمدبنةمكل3وأهلاطجازل51:ز!أبو

عاه"ائهض!ال!نتال،افهيانبىءنتالاثهر-ولإلىرجلوءاء

اذ5ءو،تثرلاتثهاقرخرءهاة!،با-حما(تم!ز)تنبرلا:3و

)دبر.باالذكرءجادفة

ء!ر!نبوبقءوجوداببكاناورراأنالىذ)ككا،"ننفرغو

عث!لأظض!رةالة-يحةالقبا"لمنالأ)ةاظض"على"قرآنلاحتواء

ةفممأنافهر!هاذ،ء!ما!ؤالإلىءباسوابئبكروأبىعر

أت-بىلاقرآنأنأةرر-ت-ريثى4لتمنةضا"لأننريدأناقارى"

عهسفىبا)ةر)ظاهر-نهلملأنيدفىن!اإ!ما-الضبفىا2لةاظأبفير

ا!!اعرساف9أن.نء.يدبأبىل9أثماقررهنمارضوأنالرسالة

اصتغةواإذالأاةاظض،5ءنيدؤالإلىيرناجوا!اللهلرسول

السافذا5"نامحر"إن"ؤلاءولؤدةنيهءماءنادألاحن3بد

.ت-مدنماألادؤإلىاصطرواوقدةىءكاطوابطلم

الهربيةالبلا!تءلماءأ!ى15.ة-أ!أالهذأثبحدنةعل
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افئإ؟ابافراالمرادفا،ال!مةبةصاحةيخلميهاابئالةرا!+لموةد

هرآنفىئلألافرالأفاظءنتورفجماذللتوءامل،*بالفصا-"

؟وأر،.أفصخص-ابوهوبميمر،)

تور4الكلىءونزنأس:اةاالةربفرتفىء6ا):لمزءعاهـاقظ)ةد

ظصرءدمإذلث!:ونوم،الأ-ت،لأنوصة4ولاس511ظاصة

/!برتأنبمدينو-لمآ=ةظعن-ة"هرحذقواعنأإولدبئءةد.ءه:اهـا

اظاسا"دىلةاظماأ)توووبذسمهواةفىو-ةفات،جماء5فى9يةا

أع!ابأما،نوسمأءير!خرء13إمجوراي!+لولاابدالمةذءين-ءن

!يهم(ا.8؟هلأاظاقا!ظيهدتلأيكرآنةيمنزلاممنالأولىإ،ة"

)فلأ.ثر)تة!جم!دلا-افهصهولراهةص!خةاإ-بىءرصلأن،?بذا

ة.ضمازالأخرىهائلالةآأملاءنوالنثر1)ث.ر!11إ-تووه،ةومه

ألأدةأظ"ض.له02فىولاثرى،الأ)ةاظءلنالاث*!كلااقادؤإلى

إ

ماثهيهأنةة-4بإةاءءنرت)95أأإ؟،هـوعاةلا!ص!ة-كا!"دعا-

-:نئذبب)ةرفا،4تثصالة!!لا)5إ"نةطقا4لصثه/،فط،إهأءن

لخاتالةرآنةكاو)"سإرجهتلىةاةراسذةلإذ!ا،إ،،إيغفية!

ة.أفينبهاحى.آوالة"!ا+رىءر1أ:هةىو-!إنز،?ابلص!كة-فه

ا:.أطء:تالاساحأة!طا!إ"جرىوو
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"هفاسير:،أضه-هاو-دبيةي!!رلاالظلض!ا10االض".-واذاكانت

.ن-صورهأهـتاء!اف"اقىىا!!بإلىإةص!اءنإ.تدار3ابا

غا،1-أله-ءا؟لغ!طر،طرقيم!تصتفي!ونبحيث،)ونالىون

للاطوالأت!الاءن)فياظهاأءلىطراةدء9ا+را!قاةلمن.مهبه4فى

-.كاكامهاةلةثرخا)نبوى511ءسافاف!أبعضما-+لاك.قبرور

لا-ة.!اواصهةيرورس،!د"الاالمولدينة!عرفإذنهفهو،ببض.،وكا

بةلهراو،رةدأةاوجهملىإلاوا،ت!دهرنءااثصوا:ابال!4*داو*

الأ)-8*لأنقلإلءدودذأثقاةوآناألةاظهـن-اللأءةلالإة

هبو-.ا-خذا،وااا-قث!اديلأر%ا)ةلألفاظااسعمالكلجب!ثوءنتد

،،حيماط341ر%لاتفىو!كاماتاطروفأصاركلإوقوف

منإخ!ااضيمون-ةلاالذيوع*!دماركلماتبحنىانفردتطؤا

ن4اكبئ!اذلبيةر"/!م!لميضءنا،و!افيسرب)بصدبلابئوا!وع

-صرهوفءد!ءدهـ!!!ثفااةرآنا.نىأ-5وءا،!هـطاوله

اممراذوقأنإذ،أكرءاإلاأ-لماةاظأفىالانةانصا-ب

مقياسا!ةءذممالاير،-نالا-15ءا-بابلالعصر-ووي

ل!ب!االةها-4تةلالذىبه!االبدائكإفعحرة*الألناظ!لاغة

ءصورأذواقعلىزالثفئالمدار-51!،لأوالاءظلاتصلعاارإوزأ+ن
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المقفعوافيالجاحظأءثالمنانوهوبالبيانز4وأ.،11:قف،)طبع

لحل!بب!لفرلبهانخاص4!بأةردتوقد.ت-؟بىوا-ملو

،عبيدةلأبا)قرآنمجانر"وكتابا)يومإلى.خ!ا18،أيدثإقىماأول

ست-كةير43!هلىافمارش1ىصصبكربذاذ،اسى،و-تافاوزد.

ال!رآنمرابإو،ن"قرقوهما،الةرآن-بكراءعاءإ-ل!ةديمهن1

يبالنرءفمار!ووليه،وا-دوهكاكتاب)تبءرةإنهاشان-ئ

عبيدةلأبىا؟إزلإف-%جحصرةولا?لىرلأثالةصآنلىءهال!:.2ع

بئلاآن"تر!بءرثمصتاب،اءارةابلأصبءاالكرالمماذفل-أا!ءة:

ذلاثفماتور،اولإتداء-تبكأاةا+لىبة:ءمرلاثلاءخ!او.ةء؟هة

ا)تراكببسرارأتقهخ5!وااتصف!؟ا،ث.نثرلأيمإ،ةولاب-حءا

المهىءنلاةواإيؤرخ!اطة!وزات!هاودةاةزوحذ!ءقاة?يراه،-ثوو

"هءهـا)*:اء!فى)ف-ةأ!ذتااكهأ4ايثةأةهالى51ااغطثألىوىالاة

!لساالى-خوعبهإالترإككضبوءاز)كرا):!لا)ءلمى!ماصلاهـا2?

ءرءبةالذتوعءخ!اصا-ظى2:ثوأ،إتجازعلىضهإهوأا)نهجءذا

.تبقرعهدإلىاءلىأء+اهد.نق!ور!قرراوقدكان،لى!-جى-تا

لا؟من!.الب!!،،اللتوىثناهقإفرآقاذنهـب!روجدقد

،ص-بسهسبملاغىالى!داقءتءرمه"كاه"""رإنفي!رلإي!
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بةالفرأاعه-بمابءنكانواذا،لبظهـهبزالناكلهوكلوكف

تءأ-لأخم"القائلكولب!ئلال!4بدا!لاماق-.لية4هلا

ا)ثقل؟إلى-ديدعلاالىاطروفنحاريمفيهيتانترمما،قهواأفركل

لز*كأقرق-!،الأاةاظ.قالهرج-ولهوماإلا!رآنفىفيس

اعهض!لاإلااءيلجضا.واندناوا،"بيانءبرات"رتقرظقىبةهذو9في

الأ)ةاظ؟هخقى)"،ا!!لرببفرمنعا،بكنأكلب!كوأونقدصا

الأصاسحبئوسا،نيرأالةءيدانالأولىصورالفىنت؟كانيا!ر

لة-مامجالهوو،اإةتا-بلثوا!فوبةارع!انلأمجمالفىدكبن

مبماك.تاظرف!سقنقأالىلهاطالىةص!دلا-ة؟الجاد-ا!اضه

.3لهولاءمارس!
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والمجازا!قةيخه

اظالدافهبهكثابفاةرعابز-و.ة!أراواوى!تظةر3تابإ

واعه"نباطاوتة-يرابداوقي،وتلاوةو-،ظاف!،ا)5-النمالإخاممن

تابإلطع.تجهالتىهـ44الإصصلالا-؟تبإ-!هإءلتوطز)و،وبه؟دا

ثءقياولماهةكلأرالإسصلإ.هـةالدولةعهوشمنواح!!!ركاا!،

?يىواكولأصولوافوالضحوواكءصوالسضةانمقهالرجا،لأنإء!اء

ةجماالأولى-؟إخ!مآلتالةرء+لمواق!خ!ارولاةوالأدبفةوا!ول!،لملأغة

طنوت!و،%إب"ون!ةت.طرث3-وهوأورا،ل51دءنن"-أثد

ال،-برو-دءأ3تب4،إلىاماا4!ةالإ-لاالملومقى3تاإز5،.أفكار

برفا)ة?اباصوظ!اعباراذةذأرمروالهنء?سكلذقيدأكإة

أكأقي!صاأظاصاثانة،ر-مةكلود،-!ثارينباحة،فى"ئما

بلاكياأول!.صأوأءدأو،ؤرتا5أو؟نةبمونةقد،13إظفى

ب!فقماإلىءت!إأة،-يرىاما-إهفيظكرو-"ل-أ-ب!مأو

4تا!لكوةلهمئدكابلاءهؤءننوالكثيراكانذ!ر،وع!نر.ه!ل!4

يؤإمدإة،افهلفوط)أاالامدءالةإن،يحاورنطأعفىفى

.8م!دا)5الليةشهماثربحمعطالبلاأرلأصرااستئتثفافع!لاء5ئرم!

أ"-م)
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الةرآنقا؟-ازإررأءيدكواأنعليهمفهز،البهان.لماطق-هن

ب!طشفىفتاهوا4اطةقيءلىالبلاءفأا،وردهذايردماأكثروصلوا

نضائلاكا-أنء!-يدروءا،أه:داهلاصثإلىأموا!913زفتهة

محو-ؤدأتلمصأن"ؤلاء.نابلإلىة-س11ز--ب،أ،دةدءن

إلى،.ءة!ىاوهـلاءىصهرإل!بخاورءلمه".ءذراإفإصاولة؟4الةه

!و!هصة؟ء:)ة"يهإخأن9ءاثثتهذرذإكإلى!!لالذىزءهلهف!ن

ة20اءةذلىثإ+د-ءقىإط-"ةةو)ص!لط،بث-دإو4ةةءنأعكل-"درلى

4"را)5الىلإلاة-ةوىءهـث3%.ارء-5إ!الةرآنماأنذأق-ين،-13ةةص!

،ء*لممااأهـنم؟ؤءإلىزةبرع!-وءأا-!ومهإذأ،"لملأا)5لىتارءنقيماإب

"هلملإءفاا؟-إةقافىبرعة-دابر-إفىرأة،5أءبداالإماكاناوإذ

إت-5والجانطاأ+إوهذو4ارةءنشصم؟أ4-!لىإء4برلىالةرآءجازللا

الا!ةثدإفووقىت"ةحرلإ!ز!اتالآ،%الاء!اشدلا!لط"!تا

التفيماطونت-5ءنإ،ضلدىءوارءثينءلى/وةهـاةةد"الأدبى

ةالوقد،اشصةبصاءيرءلبر*ماةفنم!اون:طفيضدبىأأد-ة+دادون

:62!عىزالإء!دلائلفىءادد!نيا

وراأأيوهوأن،3نجيرلاةفي-يرقيهاطولقعن/إذمءعاد-وتن"

وافيةلأ.طهأ5ظوأءربملىأح!الىوالررش121ء!إوضرء6أالأافاظافى
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وضعب!"ه!ءن!ما-امعاوأ،تأامو؟4وا)فرضوةهطكابذالثاطهش

ذ3رهذ.إو-و.،أتذوافىإذاهمب!موفاءهـكاكلرفابك!نولأءلملأخ!ة

دةل-3ابإءنت8ثعاترىتاكإءلعاءيروي!كرونوت*لموا

،وأ.قة99+!ه"والى-5اثهل؟-أو،"4اد"وةةدصلملألةندزو،!!!و.

-ة-يروءخإلىصىالىتث%ت،قدالةاهردءهبتةو3أن

ر"ا)ةءبدأةرةقد،فى"يمثاير-.:ةفورإهأوهو،نإةرآءفلملأة

"هللأكتت!ايله،حا؟،"سة!وف!ةهفىي!اءص519!راثفىأبماحا.فىبأو

حمركالىتثاغة-يامعأنبه،بطا.وءو-وءافىأامتفياش2اوال!"يئلآيات

فماأذثالإصبمالصاءن)و،تبأد9ة!يار5اقااءبدةةياوعهأعاغة!يا

-،يم!راسفدادورصينالةأص?نوينبى،ا--دوةبععنثصدر

الذيخأبهؤلاءير-فأنأتة-ير1ءةد!ةقالىءمثرىحرصوة!

ءطولة!"ةاهرءبدص-ةزأعادإلملأغ!ا-ة،داددونالنفيربنهاطون

:-و-""الىت!تاخلاعراحةفىوظل،ء"صعا"

نعة،افه،تدالهراء،ط.ةاثاعةا!لىصوكلوعلمكل.تننأإءلم"

يىقي"-أأالعاأامااسبقان،يةمذصاوأوبةءثقارفعهالصفاعوا!اه

.،ة-برةب!صانةإلاتتفدمهاالصاغم!اغ1نفدمأو،يىورةإلافيطا
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فه،ووخ،"ارعبفيهعتوقيا،ةبالىفياثةت.فيةالذىءإكأ-ا

الأصرفتهىأحتىفاصأ!والتالتزاوتفه،وعظم،وورفاءل!الإ-ةباق

ا)ءطمفىما،بوا-دأ)ف!دإلىوتزقى،متباءدارهممنأمد،لى

ة؟ايدقهـءاناطاهتو.نوالةةرابهتامحا-تمناصماطتكلا

ءنهايمثفلاأتازوراءارأءسغوامضن4و،لىةءر.مبا!ث

خهم4وعا،!مموةم2واسطتوإلأأ!-3و-دهأأوإلااصلاصةمئ

ملهلمم:نلاةإيدا%يدلىء:اة،3أ!دإزإحقاه"13ادراكءن!اة

ص!ا!أنماءخا(ةرةراب!ا؟هرمأءلرهإنئم،واطلإق!-اء؟مأةوببه!ز

ت4-ضودطو،صا-؟13تلممافءبجمولتاخ!رن4ارحا)"و):ابالأب!رث؟ا

بةا)ةظراجمالةو)تا!ا-4يبملاالذى-يراكةءلم12-اصلايدقرارأء

نإو"هاةنا،رآن"ةنظم"فىصتاب-!الجااذكرءلمكاذىكل

نيااا!-لأهبزوانوالمق!م،الأ-كاموالفماوىء!فىانالأةر!!برز

ةإرالةابئن4إنكانوإروالأتهصصاةاأظو-اا-كل!ماء6صفا.ق

وانوالة-لم.ى،وءظأرىا)?ا-نااءكاوانكانظواواسهأ-ةط

4!دىلاث،يي"ةوةةالاةاتروءا،إناإةوى1،ث"-تهو!نمم!أنكا

اطقاءق-لاثن5:!ءءلىثةوسلأوئقرا411زإثا-لمووأ-د"ن!3

البيالق،وء!11ءاف!ءام!ةرآن:امخ!تص!ء"ينفىبرعةدر-لإلا

عسا،ص!هيهو-5انةأز152عة:.ثرة11فئتهبر،يةآواهطقيارقماط6،
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اصته!أحكلوءرعى،افه--ةلطائف4?رةفى!6مظاخمها

جاء!ا،بك!ظ"هلومس-اهـنآءزاجمولونأنبد،اثهر-وله.جزة

-خروش5،ابماتالمريلطولهاتإطاا،ع.يروحةظت!قيقبنأصببن

حم!قمةدماابالأءرء!قاإرسا4وردءاثورد،البورجعزماةا

يحاا!،ءث+ل،قادها"ةهة"ط"-تر-لذأثمعوكانأدءةاب

كلب!ا.خة،ثأحمهـاإطتوانلا.-"دراكاالةفىةظان،وةادها

فاهـبمرةياجالاءإهيظاو،!إمهءاا3زلا،ن!اءكاتكنى!انومزةالى

الصءر،ت"!ج4إ"تضرءيرصا-أء.كر"ةوظماةا)ثبأ-اإ؟راةداؤ

طلماويرءتتةخاموكهفافوبؤأا)-صير-بتءايموقد

.،ا)44وءز4!فهءدافىوو!،قهثاءفهالى!دغ

الإسةثص!اد،قعاولططله4أكلصأ!ر،الىءثسىةاله!ا"ذا

!لبلاتبغيؤوصونءتصؤحآةددأنلهيرىأ-خأأن"ؤثرا

حقاىإلىحثافا)حب!اأثاوتد،اسض+دادءيرملىيااقرآا

،ء!ور.إفتفىب!الأدلا*قيس!ستوراص!ونبأن-!احمة15

-ا!؟لهكتاب-الياةاءلآءإربىالأدالدار-ضافىافترض-ينوذالمث

-+ا!تاا(ربلطوإ+اتإطااص!و"اعقظوصةيقلكفيإحامع!نيموأن
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يمونإذ93!يروق"ةذألى9يدهعولأ-ىةةادستمداذايمونوأر

نفى،1طان-،15دوإير،ا)ةرصمةءل+ةفادها95هال!بصسر-ل

جم!13-فىوإنالى.زةكلءةةب!ا،ثأفهالمافوإنت51دراكا

بماصىالزءثأرهق)ةدامهرىو،ةياباغليظاولاسياباالاكا

نءدرواصةادا-تمدوند"بان؟خاءوظبئنا-ا3-فررأاثترط

تبايفتمقامالى،أنفم!3دةه!اإؤوامحالمةمءنوثحدةوا،ءى

والتاضل،الإستهاق04ووغ،بار5،3و!اكت،ارتبةول

+ارمكاأءدإلىالأمراةخ!كا!ىواكفاصلالتاوتةء4وء؟م

.،هـواحدأ)فءدأنالىترقىومتباءد

رالقاهابد!ترصاا)ةولذا5مخرارءلىتصر5أنام

ةومهـنقىأعاأع!رثىءن4ا"أقى!بءاإذ،اؤمحشرىوا

صدارتوفىم،!-كليلالها-زموتفههـانية11أءمرارهمقيفوق

بمدهـق!3كلبعضا)ناسقي.ل"ملمأبوابءنأترإوابأقج!برة

اءتقادإلىتدةهممح!ءةا)09،زةلذلأ!ا5تهإمأنبل،رةون"لاة؟

وادءاءقالهلااكوقأمحابز-ةبعلىوتجرمءيرلمقأأطعا

ةلمداقلونينالداؤمةرو"م،والتأو.لشيرا-اضلءهاءنفئو-!م

.فيولونالةرآنبفيركضابةفىتقليدمبر!!رنثمحمية!نآراءلم
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ثةيلىاأء!هـد!قىكتوبذلاثااظاهـطكنأسا!ذتهم%طر35-و-و

ء؟صهات:اط.ئددأاتفجياءتبو-"ددت،الةةلة"ؤلاءاثمنمير

نأ!د"اهنالىناءهسقفىىومازالضا،ببمر-"وأ!.لهبزائفه

تاصةءؤ)ةاتءلىونءة"منا!كطوطات.صثرهـ%المطاعأ:سةت

،ا!هوإباإلطاتةة-ير9أ*دىحون-لاقدفىالقرآأتة-يرالى

يد+-دت*ضىزإلىءهصز!صع!)ةت--5خاإءسون"-ءمماةءةقلون

نء-ينطوذءأالإسةث!ادإى!ا-ةفىد.ص"اةاءذ.امدأظةةا

،ةومءئدلجازبا"طةتها-تاطتأفيمايرى،فىكأآاةاا)ةة-يرت!ءا

ءساةيقاشىءأةصرأنأ-بولا،ين!ونرآلدىلأمرأوضحفويم

مابةربالحأةإفةالآراءءنء،ت"ءرضأوذ؟ئ،15اأرنا-يةإلى

هـشصالأءرقو)؟حا،أمات-ر!و!فىي!الونإقارأنوله،تههدو

ض!.اهمر1اطقإإوأصخاون!1)ةو4صطةدا.،ةاطيرإلىو5ثد

دإرأضذواذ"الأعراف-ورةفىالىوبهاركقياثهتآئا-ا

بمبرأصتأأنة-3ءلىاد2وأثثخ!مزرظ!ورممنآدمهـلق.ن

وأ،غافلينهذاءنإفاكنا9ءياهـةثومتقو،1انشممدناالىظرا

؟فت!ف3ط،مدممنمةذفىلاويمة.ل.نأ،ؤظ4أضرإن!اءورا
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.،ون"ر-5ام5اوالاثاتةفصهكأثوكذ،عالون311ل5؟ا

*مياثرةزتذتما!!م"ةذكروناإة-ص4-ناولىقرآإصا!ذ

الجازو-!ةالآترإء!3،واقي.إبتالح!يقكواغملطوتءن

نأءلىتدلآنارايروونواةء-ة-قيقا.،يجهدةالذبئا.ءصكلفا

مئهنأحرحظهر."-حالأرضالىآدمط551ماأ،لو-لز5ائه

:أشمدم-إطيثاقءلمي!مأتذثم8ظادأ-"وأنإلىبار!اهو4أصصكل

ونةيروصالةءلىيدونيزو،()إلىبم(نةاوابرا-ت)أنفم!+أمحلى

!بن!"ؤلاءتاقتالأولىفىفةال01،إير.-!أبنء-حةدافةأن

إمملولأ:أر"ئرلاءتلمضتةاالةافىوال،يه.لمونابنةأملبه.لر

-فيرأ%هلموهاالآثار"".ةرواءن.خ!وااةإذا،ن+.لمرالدارأءدي!

فيفيهاة.سماقدالأ-اديثمنكتبثة!.يىونوذه.واابةالآ

بثالأحاداكانتلأواا)تة-يرذا5د؟تأ،اله+.د"ثططءنرجر+

الم!ررةالإسلامأسولفإنالقرافىءهخبهـخأماي!اإت.دونلتى

نأجمه.اةمأنناإذ،ءبرنالذىو-،ولالآءت!هنةصرأقغ!ح

علهقلبمهدانالإفثؤخذفيهف،ورلموغعفدقيءايفءطط

)عاكان-فيالا-ماموهوا!نماالىجاءوقد،ا!رءالمقأتذأ،

جاهانوكفر.نهأي!ك!-!ل-يرالهلوغ!ل!لبهود3كلالكل
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يلىإ-تمعو"بالإيمافىق08فواءإبهتذت01و!-حقعفة-اطراةحالى

منمعنمهخوماذا(!بلى)"نا؟أينمعبم(نتالبردت)أ)اثهالصؤ

الر-،للأن؟ا)ءذاب!نتتات!محمواداث!رةا"أهلندموم

-ق!ءركاشا!!م،اطتوبءاي!م4ةماثتيمر،4منأببلف!+لم

يرقهقاتةورأنلاءؤ5يد-ر؟الذرعا!قالمهدعلي!مأخذءنءين

مضنجادءنو،فهباءءلى!ةراهوصلحوو"للدئواوةلخض؟الآ

نحايخه،علىيحاص!.ونصا،-اع!دايأتذواأم3أءلىتدلالنارمن

لالهاكطجمعونلم!ينيموءةزريئ،بضرر-لا40إفىصءاتمالىالىة!لهذا

فإننزاهتواافهدالة"6شفنه!اواذا،دالى-له"-فيأثهعلى

.لهأإإ،5تكذ3رأء:ىءلم!.ء:رااله-بي!اأنرزص!ي!"!زالةالهد.هذ.

وفقةثلمصاث؟ثااكهإرإ:.و.اوت!دهـكءيرصاهر*اةاطهبابيدتل

فيقرأبدبز،أوإيهوأأهـ،إلىخث-ةأ-ينوا)ةه4إالت!ر.نلهءاثتبصر

مايبرال!!؟رءز!ؤ.ءام1،و-لمبنب،أ-9ا.بئإلىفيبافو،اادالنصوص"

ولمسوالصوابأا!ر!أط؟جزءلىدرفىازةلموعا)5سنثارفة-إ؟ونو

-هلةداثهكانإذاو،الإيمانإلىه"مايدةة115الىالة"رةئلدلاءن-

وراةفلا3حتةمطع4ؤةأن!تاسءلىدلمايهذا5-ذأفى4اطىحمن

كانلحيا-ار!إلمعلى-ا!4المث!ا)ثئةبأزثن!!ا(إبنأغااذ!ءنكىلماةاا)"
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ة-كثىءكلحوصكلباةإت،شىء"نصبفةلمتهتنطقصارضاصهل

ضيئااتذعرلاثةولأناطقكلاطقةلاكراءاقهـ،-!هدانه

كىالأوواخقيناسص!ا)ةولإنثم)!ة"بدخ!من!بردأندون

مل!الىدفىهدء4أداةو-دةدا)ةإ-خج!ذاالمؤملةاطوانفابمض

السا،قةئفات"جض"فىإقصهاو-ودلهاوكانالآروا!بأن

15عهدةديم3رتلتذابديدةالأبدان"ذ.فىو-إتتناسن!تثم

الماةىأ-!اثبهفىن5أيءءاالحاةسلىواكأ(دها،السا!

عاأقالممد4قصأمتوكالاث!-155أقولوخص،إظا)-ادوراكاق

نحو)،مدا)5ذلا!(يممتأ-ذممننةرها)تذكرواؤمةحفيةالذر

نءيم!كرا)ةصإة!دلأنووحىب،بهالةولة:!الج!نأذأث

دءكل6ىالبلااتمثهلةء"لءنالآدتينأنةثرى،ا؟ازإلىاطكلءقا

ئيصا9"ةظرهـنةولا)5خ!دو!لمزافهأنإذ،ارةالاسف

يخه!"هصو-ود.!الى)!"صرااتهـاطرةةيهاي!دمايدا-دابروالد

والهارالاءلاتلافقوفىىوالأرض9-حماءءدءوتفىءئأءل

فير،يةلاةاتفىو04قيالطبانقئاوالأن!اريانوجرازرعاوإنبات

قول95إ-تةطقمدبراقتاو-ودفي?نما!ولز!قفىى

بهاخفو-وفى.علىء--ء6:!ادةذ،ثيمونة،بهي!ءتراف
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نة-13"ةافاقادةحوناامثاهدق.ةإمل-تئيا-إةاالنفوسة

أثه!دم"افهةولا.14إضوماوهرالأيمدالاءترافمنزلةةنزل

"حاأصمرن1ءصماهدحمأنكاةإلىظوابربما-تأأنة-ممكل

ا،نط-قي5"ألإجا"ودرةاةبا4ا)ءاءاإثاهداءذ.قبروالضد،الا-ؤإ

ن.ةلةة!هلاءكاط"يقاةالمجاوفى،تدا)-دأضر":دوىاطةومة

يرلمة:الآزة-جرفىازتثصرىاةولح!ثات11

مرأ-ب4ةأذإىومهى،أةمونءهلوا،ال!ثب!بابمنذا55

ش11ئرءبصاوم8ءةوب!أوثممدتةية"اووحد4إ؟ةإورءلى/الأدلة

ملىأشمدمنهحولةوا!دىا)!لالةإ!نعيزةوجهلم!افي!مر3بها

إناشةتألط5:قالواوكا"33،يمبرا-تأ!"موةيلىوةررلمأنفسمم

مصقواسعلال!"وباببر-داة؟بكاأوأةررانة-18كلد"ا3ث

آو)ط)1.15اثهتو!،وةظ!ر.أ+ربأاعكلا-لاما4عاهور-وله-ءالىاثه

والأرض!اةقال5وةولا،ح!ونةهلهكنول/أنةاهأرداإذلشء

غضل"ص*ة!وةوقلا!4أأمهرو،ين*اءعااا5؟أ)تاتاه!وكرأعاوعاءةياا

.،ل!+ىإرفوو

و!لاءزأثهزوا!.،نان15ءوذحأإزةهمهاولا.،وذجءذا
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والأر!سىوات9ملىالأمافةءرضناانا"الأحزاب-ورةق

ظدما؟ناة"أسانالاو-ا!اءخ!اوأثفةنير.إن!اأنإفيفأوا؟بال

"ذاحقهيخةءنبئالمةسمنأةرروا.ماإلىالقارىءلنلفت،ج!ولا

ا)4ءسىا!نأء:الةءنةيرالايمأةوةدن"ذ،1مجاز.دون".رض

انجا!:ير--!،1حهإنوابنوءقا-لبخا!:-يروسمهيىوخادة

اثهإينفملاوزهتإ،وأ-وأمص"لةإنإلىتمثيروكا!ا-.نجصهير.فى

ت!.ابنل5"اةثلطإذ،واببالوالأرضواتا-5أو.!نو!ل!ز

وان-زتثأ--"تإن11لة-5أةيماوما)تفأأومايخ!انةالأما

ن5اله+9"ذ.وا؟باللأرضلأوا-.واتاتنرفض،تآهءوأسأت

ظ!14!نإة"الإأ-إن13و-ا"افهةولذلا!اة،آدمثمقهاماإصرار

-قوقةإلىبفمانأن4ذ،إن3أدةبأإماالظنوقذكان،ج!ولا

ته!!هيرأفاذءنولهتداه51دونإطبنا!راخفي:!طف!الآتةف!اطإز

بلوأبأابارع1بهلمهت-4يم-:اأإقةطوةدطمثط9ءفهتدخ!"الهنرليدصق

و-و.لى5ب"لقا)ءرآالجازءنةة،ناءرضثء-5الةرآنفيء

الآتة.قزا؟و!4إلىي!تدأواحنه،!!كاموةوةفىالصوالي

يل:أو"ةءن338صولىإةما،51ا)ةما"يئقفى31تصهت

*جمإخءلو-إط"يئهذرءلىآدماصرةخ!اطذعره!كاثه"ان
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ف!"أمر.را35إ)5"ءمدواار-ثهاو"طيرالأأهام.نفىالأرصافى

-ءس-4.أنالىإ"عاءلملأيزلوأففلمهلهوأ-لعايهو-رمءوض!ا.

ة!!.منوإمد.ت!.اف.نإهلى،أنافهصهأل-فرتهارظ-،أرا

ازىامثرعدباواتأ-5ا+لاذلماثهرضأنةأءر.،ءاةد.الأءانة

نأ!!نةأ،ءهسإنةابا)5وءنأطاعانإ)ةوابن0ءإء4أتذ

الأرةلىءلىذأىتهرةرأنر.51ئم،افةةابت،نشة،1بةباخ!ا

ةقيلمهءايه4صة-ص.ولدعلى4هرصةأنأءر.ثم،أ.،.ا13صمةلواببا

.،لوا؟15والأر%لىا)-!ماءماصم"؟:"4صة-ص!ءبو!طا-صربا

ن..خ!ماةلو،نةيرابنيمةهولحازتإتروايةوص

يللهاوأةرد.قعتإبءخ!اثةأىأنة؟3زةابن-رىأينؤاكانالمة

.أدو-دإهصن5كزهأ؟!فصدرا(ثص

فى3ثافهظل-ينا-واباءة!عاحإلىةدى51ةدتثصىازأ131

)صانقةيرمبم"-كلمناهذفيوو"يمةرص!)41تلآاير--ة+قب

ةوإم:ذإث.ن،ا.ي!موأصصاطر-!مءلىإلا"قرآن،وماباءالعرب

أءثالءنإم!وأ،المموخ-وىأأةالتذهبأفي-م!ثقهلر

واءن،ءال"سث-مءقاولةو-صور،دات12اواب!ائماأ)صهنةعلى
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؟تهحمماالهتفأن؟4بمفى.ير-ن*اابوانفىلا-.نأنءكل!ةرش

،"-إخأةسفىو!أو5إرأبصوةء-"ادهنفرأ5-ور،--"

مظءير-!،ذلاثويمأو"ت-قيبة"وءلىأةهلولهآأحمابهو!ما

.،ب!اأاءواوءإ13ل4وه15هرأبةوص!ونةالأما

3طرةءلىألاا)ةرآنءطوما"ةولهقا)زنحشرىصدق"لقد

ثهادونأكاةو!اطبماأولاقرآناضا!احمميئاك،لأن،اهب!موأ!ما

،ونلاتمضل-"ولوان8اطوفيأطبونارياز-.ةطةونولالالأط

اةةثرتوقد،-قيةظءلىاد!مأنأ-دمذهنفىيرولأن

جاهلإ-4بىا"راالأربحاتا!4اذاخاثارانةالةرصهةالأهةال

والجادإتواظيورالحيوافات،أل!ةءلىثالحدة-5يئوإصلامب

ح!دت-4اطهإنأ-دقالوط،-ىءةزىذاتدة"15ة-ص:

ن4قت"قينجااوكاان،فاسك(أثراهذوعاودكأف)يماتةا!بن.:لملأ

القرآنقالمثصل-%ونىذلاثالىأئمار!هثانةإذواالىهس

عفهخابففءه،لثا1511إهتدو،د5ااثأ15ثدؤة"-"!وتاراث!ا

،رةالأرواا"-.واتءلىنةلأء!اء18ءرفا!":صخرطةعابو-يخالاث2

عهنظةلىونرن،يبا-تجرمة-لالا4،اقه4شةءا+رضايجهلءط

ةوله،ولى!الةاذ،ةة-4بنازشالانوكاءنه،ء(04بردماوبل%اةا
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!مماصةضيبةابنقال،ومأوأ!ولملأاسفثماد.والا-ةخمهاد

:أ!"ءا

ثةل1،ئهفي(ط!اتهةأ)ةاظ15أوكرطوطئؤياا)ولىفىوظرا"

ا!أيموة:ةرء15اهذ؟1وا،ومامهديخاطبوكيف،هـةولاوأا*

ةا-صه:عنيةا)شاصح!أل،تاة-كا

يقودأبد!دثنه51-ذاوصيقطادرأتاإذاول-

تيتهولاءلىقىاأماتكالارو-لالدهرأص

ةةة!،9-!لالوالجهدءنحالفىرآها)حنهوشهيئابةلأوفى

.ذعرماثلات)ةاث-ولممنةتلوكا!اأإعايم!

الآخر:وصةول

ءبت!ةاة-كل!لطبر-!رىا)جلىطولإلىءكا

شله"وإتعابهأ-فار.نكثرة5شبرودءنه،تثكأوالجل

وءءاروةة،لويم.،مالاشهكلمت!داركان4أ"أاطلط!وقغى

سه:ةر

وتحىصمإمبرةالىوثكاإ؟نهإالقنا،خءنورفاز
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ضاكياجعه.منهثمبروءنلهمئف!أصابهادىلماكان

ا!قيول!المؤتعارقثم،عكلةولاشكوىهفاكوابس-سقعبرا

من"لوتنولاءتلأت"قم؟2نتول،وم"اثهتول.محومنإلم!اهبة

،5-لحشهداوقولىأ،برمنقد!مهجمعنو-لعزافهوةول،بد-مر

لإبضاحاليهنثيروهوكام82صالى78ص!نة!يربباتبأ

ز.5اياءناقاترا)155"ذهأمثالءثلأن،فب4يإراكحف.ئه

إ-ثلمابلةطو!ابوأدالضاتبن!أ،مدلصطااتحصيا!ةبيلءنبمضبر

."صصلأظوازد!اة11ا!.ث40د5روا-بواخ!عىإلمثباميمك

،صبوالترإ*ضءتبالموصوعةوالة!إصاوءافا.رواتاتإط

افارواا؟فةووالةبورر13والأواب:إلوالأرضا)صما"اةطقوالتى4

ح!يرا)انآثاارها!وءدتأاخاو،اتالهفالأتةلمآوالممارا-ابلاوا

افكاءتش!ش،ا،ءظدتوصصإطاداصد!افاتفىينأدا،5"

مولاءتلأتونمهل2بنقول:وم5افه-وقءلىءةلعا.4ء!+ةفيما

ض!والأ!هاك2ةةهـ-.ازوهى"ا)-عاالىاصةوكأئم"قولهإ،بدءز"لءن

-"لمتش11سياتواالىمذ."ثينطا.لجناأالقاةأوعرهاطوعااث!ا

مننهيمابوة؟اطفهة"ءذهبتذههون"فر2نمفسىمنانةر

إ-ألااأنرأوا51ينبرتدءةشإمإلىر-+واو،،االثملراتاء

.اصالملأفتحفللابوث
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ت%إذ4باط.ءص!وناهـءالذيئءؤلاءأن،-+ايك!يرو!ا

ئ-هـع1)ءوء84442اطؤيماابراز!!!اأأ-ثايلإون،ي!تمفل

،اتةاةت11ن4قىىإ-!ء-االهاله+بءنتيمءلى3تا)ضاب

-بر،ا)فيءنزصدءثترا؟بءلىاد.ث،بنآ!رص:ا)ين.نالها!لابد

وح!ء13ت!اروالاثيوعلذاهـوصعز-كاثبالترإدهاثكاءلىحوس

%ا"نأااتأصزدهـ-لخاا-اطيرا)-اقإب!!كأنإذ،4ثتنير4لا-ق

ار-تلا4فماةاوةدصاةدوالترديداا)ثز+وضعاءاشمامافةا!ماراا

از.2ان44ءثةطا"!هفالآنن!نوءا،ءؤلاءلدىاطفيةءنفياباز

ما!اهنهأا-إكوهلأو-لعزافه.ة--ولالأولإثالاأءا

مماناهصمح!فلاا،و.ةفزعهـحيمداو،ءلدخلواإذ،ابر21اورب-و!اذ

إلىاوإهداةثططولا،اطقإيةةاء3ظض"ءلىضنا".بة!

وا--ةأ+!4ولىنه-9وء-موقص!-لهأشءذا،إناطأءسإءصهوا

الىأه!ءكإ-ؤاللىكظد)ةدآل،اباصامافىقءزوي!اع-ةإةامة-ال

نوا!يخاالذلااض"محلىم!3؟ههةلاليءاإطصااءن!انصةيرو!"؟ما

وءر4ةرر،--.4اهةةةأ!اداودوظنماموةإهلااتا)!اطالوموكل

"ءآبو--نو)فى-دةاءلملهوانذلاصالهناةفةر،ةابوأ+ارايم

ا)51!أأنالىلىا)ةرآا)"ة-يرتاعاحا4"نح!.ةيرةذههتبم-شرةفةد
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تأنغ-عإ-يرب"نةاذءلىتثصىإرم3مهطتورو،أةاارعنمجهالر.

خإاأ13حو)عصةه9دونتضاتمواوال!:هـليثقةطر"لى-اءتالآتة

4كانإيضك+ر11ا)ثهورإلىأدا.إذاأءلالمغأنة:يلن4ن!ا"ضوق

لا-"ثاهـ4أ-إبوةه،اثرأءفىوأظء،ءنت!كاتاوأشدسه،نة9ءأوغ

!ح!اءص4إة"أدهأنءنةيها!اطأءلىاتة"هـ"اإلىوأدهمهوحهإئه

صدقةدإذنص!ثافا1-باةصه"هرةبأاةوركلأدل!ا--ناعا-ءر

زاهدهزو-4أ-بةدداود"أن-هـا13رواأهونفى-"ةأءلةية!فر

لدنرأءا!رصكاذبوهو،بدهءنلبكزو-!االمثما11إلىة"فيث

نأإذ،يردت"و4يد-تفىالةرآ"ةصو-.اقةان-إمان5إ"افه

الأأ"ياء.ءنإصاةقيهو-لمءا.،ي!سلى!د.وا-اةأرا!و-لءزائه

باللىفاتضارالأرا-5يخ!ءاثهواة!روايبهممذ-فىصنوءدا

.تتورنء!ءلىإءبر"أبيهتا!اهاوة،الا)-لامءإه"داود4!يدأ

.ث-5-نءطاببالنا--رةا!أوابنه!لأثدازاوددااأبدواذكر

.%"و%إ-!4دناشصدو،باأوكالاةرءثو"طيرو،قرالإ:اعاولهثإ

وةصلداط-؟1أوقاكى"،يذا5!،ا!اطابوة!لاطيمة

بفاقأنيلةللايها،ر-ولالأ-نرة.وءحوكانإشطب

ذألمحت!هارر-ىأوقىةدبمونثمتطهطث!وةاءرربرياالنةسضل
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*ا،ر-!رلأ-وة.---4صبمن.-وبهف،زيخأالىح!والزراركليلزم

!ان،الاءأترا.لنهإ"ةلمصبو.،أنءوقااالىحاولةجماوههـطأ-فمكلد

عارا؟فىا4رإلىي!لموأنةة-"كلأتذقدبدكاناا)هالأوابالىهل

،ةا!اح4ءلإا!ررةإقع-ةلاالةاس15حددوصاالأ-5ءنأثامل

عؤاعصةخوفمن،ةةزحعاهـ4ابالح!ررانفوةبرجاينةرجىءثم

كلإاءيىنحتمأنريدتعانفينلةةإلا"لدبرتدتعون

ز-4ةوتسين15-لهأنخءا-.أتأخذقداأأءدأنإذه!لى

للىدسوقالظرطوللاتجة.ل2.ثالوصوحهـنألةالمصاوددفرأى

ليهثاظلطاءءنا!انصرو،ضابهإلىدهكأكالإ-ؤظ!ك)قد

لةإهمنغ!طئااءتيعسأمر.لىدأودوةص(بهضءلى3ميت

اطراب-ثورلىاظمماقافما!-ئإلههحما-4فىوم!اصبن

نايوأ3-ااروخر؟رةا-خنرب!ذيئ4وءفاةدائهأنةظن4علإ

)ةأجازرعيفأظرمفاثماتياممنلىالةرآءاءمهـ!نصإيئ

مغا-ذرافلياتإءصءوراياجرلفب!ة-يرفىابازإفىةاءأين

الأبرأءتمماإذءلم!"القذفحدبإةاء4ي!ايروءنووءد،"لالاءام

ظلم!اءمنااإن!ثيرتول!)و.بلومز)ئهوإذابمنا.ايلدونفىنم!ا

(ماموظيلاطاتالمهاوءلولوا%يخااكالا0هـ!ضلى5+!إهببة!
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بما)كرا)قرآنولأ)ةاظءلدقإقاطاانر)تة-بلإطالوالإوالإمساد

نهأدين!مكاذ511"اإتدوا!لإلكانرهـاطإنزةولانو!واب

نجلى"خزوإلىفا--إجوسلمءا-4اثهصلىءددينفاإليهءةدوب

!؟بةو!هادلأمريح!؟الانهأوذكر،ائموإجراالخبلإ-ضارإأءرو

نصاداأروهو،8"دث"ا-ةووطإبزهالىأئهلأمريك!؟اغااو!ى

15كأوفه15ءدادبإأءرا-لاماءاث"إنهثم(ربىرذ3ءن)4قو

نأئصيناالىأ.وئم،إهس.ءنإتءإأكل،.داط-ابتورات-ش

،13وأءااة-وةهاي!-حع!قالإ"عادتةداإه"اا!اثل-لماثير،وا

:أءور11-خذأ-ن4وإةر!ى

عوانا9إأءظم!ن)صلاوض!اءزض!اااإوا12-ث-!لة:الأول

.و"هددغ

طبصذ4أةةفام!أنادأكأ:لى"فا

.5-،،الأ.و*عثرأسإث.-ثث

إلههـة!خإث11عهبا-4

ة-!نب!اوءهـوا"ماوأءرا!رثل-والأإأءاكاننهأ:اث!ةا

،اإرض"لىيدلماةي!اءلةءلم-شان!اء8وأ12صصوةبكهحويمد-خ!ا

اثإكأ،ةولا،قاءط!ةةاوا5ةمابا،ايةمابقةا.ذ3رى!ا"ئة-يرف!ذا
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.،ا-لاما4ءل-لممانإلىإن!رات1ث!?نأ-5"

لةعااثهتابأنصثقة!ةةولخ"-صافا)-طوذا5د،0)0181و

511-زةروأهه"ص3ظ:كرةبمةبيمصهةتوةد،لاخص311باباز

ونةةظرةوم"يناةولهيرازووءيماا-خ!اءدرإلىاءاقراوتدءو

اقالأسإلىا!وناوةو*لمةتةهسونا)ظاهرىا)-عاخإلىتة-يرمق

سواءكانهفىا؟ازءوصمماكإبداعلىإبدأع4لا!مص،!بد.؟ن

.بواء

ا&جعقضعة

في-وصافأ،-ذوةةدراعصةبىر95الأدبدرصبباأدأنر

ا؟،دالإدراكوءةخ،ل4المةأالدارسإ"مء-ور.نحتاففى4الدئرت

!دهق"ة!أ--خا"أنا)-ولقطفا!قى،د!!االه!كروا،جدان

اطلىأدبناقاالهباشةلانصوصخ!ا:ارزةصة؟نبىالأدالنثر

الإ%!-ةلطقا؟ادايون"ذامامنعمدبخلةلم،كل!ور9مرءلى

قهلالمباءى9+مدوأولأالإ-لإرو!هاء54ابافىءرفإذ،!لةى

كانتواذا،الأ،بىو-"مغ!اا)ةئإترفماا)-لهاهةعصورتةدأن

تطفىءاذاثةإن،ءةو.درتو3"،ر-التأةداكأخرةوو-ور
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حم4اطقىاوألذكل،داهاأءم،الأوابو.واود-دائهأ!ةولكان

صلموأواةوإينكاطلهمةفىنهألا-كلاةي!3؟ءةدرأو،امغمبميد

،ءد"بهكانم3ت)-كانو!و.ة؟المرجفونص"قور،أ!اطاتا

إب!ا!لهالثهوص!!ر4اطحأوقءةالىق!وبن4ة!ورمالاوهو

الملظوةد!إبأولهصاقوالإةصثى)5"اءمهإب-نامايروا

لم!هإبو--نافىلىءةدةالاوانأر.41ء"ظق

إنهصص؟أءثاثيرت.ءديمةلملأفئلأ:ا11:الأءا،الأولاداثالهو"ذا

سإحمان،ودلااوو.ث!أءرهنماافهقالإذداودبنإ-إيمانث-هاقلأفه

إنأز"الا؟-اد،:اتاةامغالضىباءإ-"ءوضإز،أواباة"د55يهمز

ةطفقءلى15،رروباط-ابتار-و-!بىرذكرءناظير-بلمت-أ

-برءبفىزااطإلىيئاأة-صن5يرةأذهببم،لأءةاقاو)-وق15.-حىا

ءازاص!مرأفىاإ-خل-5إذ(قصالأء8أ-وقوا؟لما"س!اةط"ق!!اطهةول

عاورةأستقد--فى!اينءةور،و-ة!يلأبرمذف)-5هـااشاهلةصربءق

صلم!ة.:4ةةاالثصسةتءا-شتلم!طووةةا!اثلاات+رفىة"أبقول

سوت!با.ضا!ايلبهردؤا.ر4لمر-ققرةطه-5ءلةدمئم،س"-5

ءخ--إنكللوهو!بهر6تضرزرءنبمااثةةلإذ&؟تة!أءلماة!او

إ-ثوانذ.وألا،!انتأنبببرأطرواهدا،نزقوططثعاءدكان
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حقيق!ةا5ا.دباإسحاأنمع،اةتراه!اذيدلىيمنأيرةبجرالأء-م

)5ءرفوايديهـمبأتب--سونها-ينأ،و-مم"نالخعلأصحابف!ايمر

قصص-بءافىآوؤد"وا(رض-4الصووالفرمفوة95هـنء.اةما

يةا)ةر"ذه-ضيدأنازانبالوهاباء.دالأ-ةاذلاالمففورة"ياءالأ

البخارازالأصةنتابمنرنو،-5-ير.قءخ!اازىلىار"ةخىةالهءاثباتإإ

لاةتبطإ+-د.ءاللاب!ايد-ةص!اأنازىالىلاةت/-نزك-ين

.لإءكتاو

ذكرهاإ.ءطصمها)5.4!)-9،ءارءنةةلا-ازمىلىاثةول

،اط-ابومقبلا-طإ)ةاء-لار%و!وا"وله-+الىء"ءباذ

طمدالى-5تالاءد"-ذاإلىا-فاه"ا.نةإ*وااطالهكةاشوأن

وذ3ره!اوددناءهدواذعر-ةوونءاءلىاصبر!لمو-لمعاه"اثهصلى

لاهظلات!ونلا-!ءوهذا،-لميمانقمر"3اءة3رذثمداود-ص!ة

الةاضلةالأصالإا)فص"ءذهفىاقىا-،ماءإ-4ص!لممانإن14؟ةواإلأ

الث*اتءنوأءرضاثهءلىطاء"وص!ر،إطيدةوالأشلمرق

اخ"ذ.اأوفىا-لملأماإيهء-؟ن"ةمهءنالمةصودةلموكان،5االمذاتو

"ةه!ة3رذح!نلما؟-55"ةوبلذواظه.5111ئراحلاها)ءلىأ-دمأ"أ

بالىوالأةوالهذهءلىث:ادىائه!ابأنفة"ت،وصح11ب!ذاثةالا
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مضهةيذهبوأ،أكاهربود3"هسالففىا-4ا%ءنالأءيلتقبر

يرةظمنةير018!اوبىالأدرة")5واإة"ثقين،هقىصها)واةنهالمهذو-ئن

تطهةأوماممةر-الةأو-ىء:لأووى"-دتثفىئه"اروبض

"بظءمنضحنلذلاثل4ايرأ-ااهب.ن!اطاةظ"أءإقةاو،ةاة"ر

ثمةاطإءمإا)ثهرإلىفىأدكانإذ،إطلقإإ-كلمخثأءظا

.موبةا.نةور

قى3توو،الدارسينبماءةمنأحد4ماهلايهأئاف!يلأم"ذا

قفبةفىا)ةرآلأ--خماكاةتوحدم!فنلأولىالأدبمةالأ-كام

9-!م،ةأءناةةرو)محن،الحدتثثهبإةوالةولةيها!زماف

5نج--ةاإللأء:داةأدا.وبأدظع!قالؤآالإح-ازقاصط.و-قد

إذكانا--خاءناةرآنبااث!رةهوأنإمبدأثم،يدونوةؤح!هون

تاهـفلاطوهو،!ص!المتالاء!مالالىبدءوتكافة64حلإرأي!مق

ثطا--5امجالىذعمرنةلاونرن،يث-دهـاغوأ،ضابيم.أة!ص!

وا!إع121-4قج!ورءج!دمنالأ!9ءا!اؤلاءالة!هـة"ذ.اءادلا

ء:لمتا،ثرلمرنهمةرآةر9لا--خةء.4قئهماآرنةضإلىتبرمةااإأةإ

.؟هونإ-وون!يزطة

جم!رابا3الإءاا-شأةدالبا-:يخاءن:يرايمأنمحرظولا
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الجررة--جهدبئا،-يتهـنأوذاذكان،الةضهة"ذ.فىالبافا؟لى

يلاطاكر،يد1خركأن115الأولىوكان،الأعلامأو)ثك.ن

بثحد?نالةارىونهفى،آديئالنا"ؤلاءكليالإصالةحتقةة

الأميظاهرفىبهاالأول!،كاقبةينا)-ا!ؤ)ةاتق""ثلمأنتصتبع

"طفى-لأمحضبا)أناذ،وة؟-!ةثس!أنلاوناةتن!يلأن

صنةوله.نحماتب!ااكبير-ثض!اتصخهتةدبيةالأدراساتواك

افهما.نفيبوصعلىكاكا-بازتصرور،يثطداروبمر،"قول

وأنبه!عهءبء.نلأراخدفاش،-ديدارأىطريفمن4."ءلي

اههـاةأتةهرضوءسأه1ءذاق.يخا5!-ئارلةإصأ1يلارأصلا،خا)و،ء.ن

ةتيةوننةي!إ1ذوىهـنةفرثايه"و.نالياةلافىالإهـامرأى

عادتةةدوإذنقالةرآ"مسجعةضيةقةقيناداحججإلىلدبدا

ثةيد:؟ادفىأنبدولا-ذءةاطرب

المطهوع"-جعأنأةرر.صيثه"ذوصوع11جم4ةأنوةبل

+"فاةظ.9-لإة"ؤلاءإهضم3ة؟ليسكاه،بىلأهر"بلانق

1!ورتةتطىأناستطا!ماوركاق3ذإصا،!د.والثصاءدد

به"اطظاء:8ة،المةر4الةاةعص!ورإلىبية"هرءمودد"أءن"،"ت

أصيهتالصفىحة"،)،المتذوةين04او-را،إ+ين؟-ارههـأوالآءس
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-مإشوتجلإخ!اقبزيد-."صدىلأ-اس؟سيهونفىو-داأدبىصل

عار.حاءنلاتفةلا)ةىا)-كا-بلأر،و.أهيراءب!إذات-"ترءن!ا

ومنازعا--اعص،ءةاةذءناصد"2:،ةقيجةىالةظرالها!اخصت!

ءناة"-4ق؟ور؟ااطقةأرةصوأ"اا)ماأدريرةدمو)ح!،"بونواطره

نءهةالدزه4بم"6شفةطبلحلاا5-دواظ)ةلأاةتكااإذو،لمااةةا

،الاحةاوثو.ضبالاشص-اعةل2آزإ-5أ-ةتإؤاإلا،ظواطر

طهوع11أ)--عفانإ--اقوتلإؤم4"خايجهح،ايمالةارىءيم"ثهاوبة

وءالضمجالإوسحفى-اإثاءرءنإخالاةصفىهـديزورىةصعل"خا

ت-قىخساو،13ألواإوص؟ث"،يحائ!اإسصاطهة3رةتظاطرواظل،

أ"لأبلا5و-دأذأ"أ.خ!4ألأاةوىاإة!احوأبابهر!ةاصلةةارىء11

ور.دذوأؤنا-ممبماإطهوغ،فاكليلىظ.أ.نوروى!زةنة-"ءنصارف

،ا!اواطر!ناطمااطبلواثاءر11ءن"صا،ةةاكر؟4اقأ-اءى

الىءفذوىمنالأد?إءدىالاكاءأث4!إهالسجعكان!ءا

الاةهالن4ونيبملا"ؤلاءومفل،!5-إا511اهاو،اط-رى

ا)8-!اتء-ورفىالأذواق-%ترتإذاإلاءاأ!ب!موالحظوة

اءالأءوأذ-ت:قراذ!و)-!ماتمةتا+-وروس،الم!ةببزوالأد

نءدإا-يرهاازةثهت-شجاةبكلقءارءخ!اتد

.ماخوةمماح
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عنياتةللاثةةه!اح!9%هـدفماثماي!ااورةدثأنب.2ةا-04ذ.5

-أثتموادار-يخا-خمااةارا.إءأنوهى،و-طرأ551؟"

يحيت،وحدهاالهاطفه،الأرانكلءة!ورآا"طبوع11-جميطاون

لدي!3ةثو،النظرىوا)جمالق،الهةلاطجاحلدى؟ة"!ريئ-نلا

ايلأ،إةفا-مابةأوطنىطبث!دأوأتوت"ر-الةفىصهـش"عد

المةطقى،تيبوا)ش،المة!ه-لالاةةاعءن.صهقاصلهوةأن!اذ

نءرأيهمفىصم11-كرناأرا-ل"ضاوءن!ا-كاشصفاو"فىوض!خ

مماي!ا)فوذلاث،ا)!ماوابصاة-م911،ةاشانهـهدنهاثد4لأنيدجع

إ-ة.يل،ويةح!أطولوخاا)--خلأن،ا-هـنةه"بجور؟ةطقا

يرلا!روبا"-ت.يىوصماالتا!طوااةذاةاأىلىواالجادأ،ةماق"ابةحأ

ا،ف"مهالاة"اعبنوروهو،ثراؤاامةتلااو،4ة-11الملا?ةوابءد

اةفعااصئالإأردتإذاالالأ-15تصةطف!اصلىد،ةاء.نث!5لا

اطه"ولن5أولاةإ"-خالأرضر-دتثأءحماءاع!إ!ءنزلثعلى

.لتوءز

فهوتؤإةمةأأ،ء:ونءانمتأةر1،دةون-!لالموةآ-إ"د!نفرلم

نأكل،وقصء-5نبرنوءاوت11إ؟ة-،اأةدرقىن،قالخا)ةو.ءنأه

ةدلاالأولىا"سثهأةاقيءإاؤدو،ون.+للاأ؟ثءث؟ة؟اأ-1،5!ةب!ق

ا
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،الزارعونفينأم4أرعوقئةتمأأ،قير.ونماأثت!أأفر،ون3رتذ

غ!نةلهـونأةسناإ،وت-ةء3ةظإم-طاكلمبما:ا.؟ثاءلو

محنمأإزناءنل!وهفئأةص!اأ،أون"-ثصلذىاا"هتمأتأةر،مونورمحي

أكاار!الةتمتأةرأ،ونرص!ثبلالو05-بمجاأ.اة-15ء؟ثار،نرا)مز

-ذعرة15شءادانون،شئونإةان2مأضمجرتهـامأص!أأنمأةأ،نتورو

.(آاءظا"كرم411ث!ة-،يخاالم!ةووء-اءم

ءارآ.دت-ابمد،أةاصالأمإلىا!ااالدا-؟تاباترعن!فاذا.

04-اربنأوسوصهـ"13ت"قوئعوارثاع4والاالاز:الحاتذ4لمههابا

ن"خلصو.اةعلا!انوءإةهةاطفبلابنءاءرومطفرةماالث4%لا

"ضاسفىءإ-توقد،كا-مرىكلبه"الهروةودأم!ادهث

بهضفى!ل"شةالتىا-مإاالاةةاعذاتصصاه-دةانةحا"تماه

:ء!أروىءا

ءاققءنيه!،وانتةه!أوء-تمواذا،وءوااصيموالةاسأيها

ر13و،داحا.ل!6تآتهو!ما،أتءاتوءن؟ءات

ال!طءفىإت،تزترو!ارقئهرفيمو،أبراجذاتوياء،سهاص!

يذءثوناك-امىبالما،دبراالأوضفىوان،!ابرا
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يربحونكللا

(؟او5:اة

ةالى5قى3واأم،أكلوافأإ"قام.أر!وا

ذاتأخها؟،الجادالمنماقثةلصارمةعةله-،-ثلاأوهحا

ض"ساولوا!ن،الي!يرالو-دانءتم6رصيماة4رائهةواصرل

"همورفىقءلمةبإفيقوثءدهـااد.اإ-اإة+!هفأنخ!ينجمإ"ا

ن.ءكانمالايز-زخالآنافىى3"مثالاسإةاامجىفىةزلا!ا)الإ-لا+هة

اوءهخا.؟؟ناهاطعاا)ةأهبرذىةخ11ا)-!من4ء:ال5مااذلإ)ةد)5

نجداف!أ،4إة!ا-تاإث!لي%صث2الإ:خ!ارءنة-!كانوإزا

والد)يل،مالمباتاعافيةءنةكأ9ا-دعاءالفىيناإثخ!رثراة

المثالوة-رم،الأدبىا)ت:كرءالىأبهـتإلىإوناب!ذا+ص!يرءاالمة!3

المما!عهدبمجلىاصي"فبهرأابءرأ؟ار.أجماد-ارةةاشءن!ذ!ث

ونمر،ءأانوص"ىءملا"فقالذامإوةوةف!-طب،لمؤانوعي!نا

تدىأةخة،ق1وولا--ءظتظونو،تنتهونولانو-م!و،نوتمرولا-أ

اقتدواالمتم.فإن،أ)-"يمإأهـرأنماجأم،صمأةةفىء-ير--م

ةتدى911ا،الىا!صيرا15و،ا!4وءاأوكيففةأ،؟-ير+فىا

،ولا،افهءالاقيدوابناك،4أا!وابورة،4أيظلال-ة،ة؟-بر

ةعف،ناأءرواهوإول،ء"ايهنصا-ة-واةاقيوإن/خولا.بدء!
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افه-ء:دأ.قيءتدلمناطاعةاتجب3يفأنم.،4.نةتيةم!ىمن)تير.يةصح

ا+فا"-ااهلمواةو،15ءووحد-ث.نا!كةواخزظدتموان،4اكصد

،اإوأءو"."ءاءلمافىآحضاو،اأأءرول!يلا30فهلام،ص!مضصوطحن

-،اتإهفابا،وأفمهح،اةاتباءنمأةطقا"وءنفإا2أنعدصمماأ

ارآ311!ظب،-؟يلها،و!-لوا،عقا"اوإطقوا،ءخ!افلموا

و.زةت.وكل3،اليلادذوم-5ءصردالذيةو-!!ءلي"اةءكاثهلر-و

ثموءف،المهدبد!ا،،ةالمدنةدضاءلاأثديمفئ-ة.تهـل،وادفىص

40"با.ويما،.يفطولاوشتوماوهتم!لاةدرائم.،ا-كلهإنة،ةةطا

،هقيلم

-4!"فيماصاحأوا،لا!اءهدبخاسقةول39ذاتطباء+-و

ا)فيصم،ا)-جع-إ؟يركلالهأالثاهدتجدمةإنه،ء؟ثنفى-ربا-ان

هـن!تلففىوقابه،4و!وهثكأ!انرو5!!أءرئلالةالحلةغيد

،-دإث.نقوثةؤولمنأمهل؟ا3اتموءس-كأء:ف15."ااقي

،اتوتا-اد"ق!كل)النذنركاقىا)زمنصحفىأسع!عهأتفر

.أفتجاوذثاث.4ةه"+اف--؟ث،

،!ضصصث"4إةشلا"ار!!ورء-ةنإئةهو!-ا)--جأن5"تليإ"ا
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ا)ب!!ب.ةنونءنثجءاههةدرولإةلاعا!اجأرانن4يةدم4!وأة

عنددجمعفى%ثاقلاةا9مناقثلىيي04مما.ذلاثيربةرةإنالإهـةاعكل

،المما:وعاص!حاأءثةإ+اء"إةدراءن،الىأىاةوا-13ملةرآن3

ب!3أريحتاتوابالأة-خأنا)ةآنوؤدن15الهأءافى4ا)ةوثلى"-اور

.بادا.مناباوجهماأمإءإبةب4اةثم،صصطرو.؟

ن5!تجةفىفىأفاض4نأوقافهر-"افيازلالى؟نواثن

أولاءغ!نفمااقرآن1إء!ازفىصص-اماأدلةةحلايماط3رالذ؟صهلمه!ب

..را.ب!اء،ي!اد9إكر314)ةبر.ل

+رخ-اءبر-كان)--مارآنة9ن؟وور!:فىلملأأ-اةالظ--1

،إء-ازبذلاثإعلما2ةهداكألا؟نواو،ع!هـ53إءبألعصاتن

مهجز،ثمر،اإتو)وأنلهملجاز?جزسجعه-5إلإ-أن-از-واو

اةرآنامن4ةةهو،الهرب"نن13حم1)4اةهـأ؟نءاو&بمموكيف

،اتنببى9تناقح!كا.نةا)لأنء،الثهر!فىءنحب"بمونبأن؟-در

.09ص،را)شهلأثإسكازاو

حفىو.)،ظاهر.-وللنطقأ-الببي!مانع=رلىح!اخوه!ا

"كانرالةرآق!أنالةولصلأنافاكاشصفا-ةةراةطيليخغلاوا.غ
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لمةرآنهأنتوورا!!ءمماهبأشاءنظرحيرة-ا-يمن-بها

4كتالهةأراطةلمج!،4ئهالرادثياجقهقب"هربدايةس-قرجتمر

لمةا!-5ور5ذال!قو-لءزا!ةالوةلى،بىعرا-انفئلارب5

2داتللأوا"لتءرباء،سااتهاإة-اترل!اقا،1!ياأعباةرنم

ف!بهة1)+ر4إباءةالإهجازوخوتدبىاءراليالأ-دفئءالالا

آولهأءا،-ا"إ-ررةالأ-:إنة-بمابواأندوناة!!اءاخ"اةةقثاط

ؤه\،صم!نرا%مرثهو)وأندم-ز؟إزءه--خ"وتةالأنجاز،"

تة"تبأنت!!س9وةواةه"ة"أوزا!ث+رلأنا"+-بءوحاياخ

"-نون11برإ،بمىكرةهـشاعرر-ولاثهءنقالوااديئوالةرآنالبما

،ةاوزوأا)مثهر،بةصةونتهرذهمإةةانوأعمتادن6ذال!ا*ترولم

*مايملاة-موأبؤرونوقةةلابماةونيمرارةطةة،ةفى+ا+ما3اهة"اا

9041"إلىاايو-وةلؤلاثث+ةةدونلالأن!ما:ةلاث-روثا-رلا-وئا!9

ثاأكن5نإفية!م،ؤءاونتةلاة!و-ممقاثلم!ابذورسرتت؟ا

4ةهعاكان3يفةفارفااءلموواظلىح!م-ةةأثها،!"اواب!وادتلةلألمو3فب

دونه-زءه--جولثةأنح!يماطللذ3رىءظرةإ-ص(فيلأ"-د

اة*أح!اأ--حاإذاكانوارتب.ن.با.ةزإثقرآن"8با-ذأن

الآثاتإهضقىبأأزيمهفيلاةذلاى،اط"أية!قرب"8ن4هـءكإن
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ادج!.لأنص!مانا1سجعإيمنوإ"خ!ااث"با.ثونص-توعة؟4حدا1

كلبهيا!ق-كأيخاواإ:!ك!ةء،نة11!محورا-جراج!نأاطهل

لاتعثةمهتداولاثونوا،ةحدأرونواإلا15ءا!ط4تداوء"!إقال-محكل
خما

نءجا-ديررؤأولذإى،-!+ات"ننصكأا)به-ةطقبكلاء:!فى

ءوةن،عدق"ؤلا?نإ--جاترآناأ-لوبيلرقأن-الةالرأ+دإء

.اءإ-و-واءلاثهرالقرآنأ-ب.نكضهـطصاليمقئبطو5بماوا

نهلأ،و!ة!و-!حأنهيقدرونهواكى،الماقلافىةال-3

4اصلأونلأن،-ت+اص!نأوإن9-ءم"ةالكلا)-كلمح!ونق!

.ن-ا--خالأن،بضندوا)و-وه+ض)فيتسصهجهأبه9-!م

3ذلاثو)يى،ا)--ختؤدىا؟لذىإفظافيهالممنىث"اي!كا،م

!"-ا4فبةقعالىةظلأنالترآن.ن"-!ح-ةديرفىو5ءاا.ةمت14

.-ؤرىاكأا،%لةاظ،ةة-4فى!-*مإلهقظمأنبيئوفصل،ادصق

ومتى،الةظدونمةةظما11*ىبمونأنبينو،4نيالمقصودكأ1،4

ارنهطوءش،.غكلمإنادةاا-جعد-151أتكابا)--خ11+ىارببط

ب-حىهجدونحلاما)لتجنيماسجىاهاتلأ--خكاندون،فيفادمحا

.19ص،س511

لمبمن-إنجعوا)!:ال"لىأا*م!طونأتدبموبأةولأما

911-م)
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نأإدأرإذوا!ه"علىقلا-ئماهفيار-5ا--جاثف)ة+رفاولة!حمب+ا

نأظوءا،الهض!أ+!اةةح!ابة!ءلةةاكلكطءوقو!أ"--خل-!بره

قءحتةصلا-ج!فو5اؤوح"ةاهذءنلمزةا5-!15،ةدرياأد

لدىدود1،5"--مأصاةبهثأقىأنةاءلكطاء4ا-تعاوقءاةدرة

ءلها.صءندز!ءادىبؤ"محط"ظا)ةهـأ!فىأ!ا"في3!ا)اءاوةمءاا(لهلمة

اطه-،رلىأبازلاايمأنة،ا):لميغفطا"ذا.نرآنا)ة-بمم-اءتدو

وءةا،ةة!4باصفثه-أندونقالةرآا)-جع؟ة،وماء!!!بخد

و5البافاءلدىاط-دودإ-جعالأن"،لا-قية.اا)ةظثاظنلأ!"ونت

بهواءكرفآقرانقذلاثجاءوؤد،ا،+فإلىالاةظةء4ااةادءا

إاذنح!ونأةةاالفواصلإإلا-بم!؟افاث-ألاءلىاباةل!*لىأ

نءبهداة"-5اةاءا)5.لهت-ل)مو2علىا)-جعرةف-0185تبرثةد

نءةن!-:،بهافالإءكرإلىا،لىوسا)وا!زاثضه!ارئما)ةرآن

)بضأاأ-15جاز،اح!"4اإةصلواا)ةةتوإذاكا،سموا.آءراسم

،كافاةثارءي!ممناةاصلةاما-أةثةةذمفص-"ثح!أن"ةاس

-ةوءتءلمهاا)ةكأير"قة-دأ!ءاهوالأدباصأاأنأم

.تما!!عالمصإ

4-ةرروماكلا)ةرآنئااذىكان4و:4اةلاقلال3-6
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نه،أوزا-نجاوتتاذالا-بمخلأن،ءرذولا%ءذءوا-ىن--صآ

"ر-بء!خولا-بم،ادكلمق8؟عة؟ن،ىرقهواتتاةت

ه4"فىصاظالأوقعصمااكبهاخلمىءتءوطثقو!ارع!ةوضا-

ارزنءنخرجاذااخا+راأن!اة!هاحةاعناظروخإلىأ-بو

أ"عوءن-"أتو؟!ور،ولارذ4ث+ر.وكان،غطثمح!نلمودإلمه

وعأرهـبم*محفوظ!ء!ه!ملا-ممبمأنلافى!لهاةيرى.9!ص(ث+رآ

الى.أ-بوفىح!ء"اص!الأوخ!صم!إتا4إأتلءئ،وعام4هـت

ءكاخرحإذااثه)بازلثفى4:مموة-دا)ةصصا-"ءنو!ا!ار

أذ،.اذ،جمطرأبىءيرن4بهتمعأةولوءو.،ودا)35ا،زن

أنإالة-ابمفع،إلب!؟الث+رتتصد!تاصةوزنهـةةهدلاهـءح

بينو،"إه"ةارقف!نضمهرآيهدلاود11+3ارزنمن!رخإذاثءر11

بمء-خ!دارتةةر11ةءضل3ثماأنإ-اءخأنإ!،-لىواصص!ا-تجا

د3يثاهلااب"ةثرسنوىإ14و،داوم!رخىخأندقدورو،511ذوقهة

،.لأختمءوازة"9أد!هص!نأناةكرضمنأدرىولا،اذ،ث

ث.ر9ء::إراط-بتكاةئ1511اء-ءارسةطةأويم-رةآادتشاإدة

يةطرةوذحالأتةرمالبلفاءء!ف.ن-ةاثلاأءا1)؟صر،،ةا!21

الض+-فءنأ5سةلافى!هاةةولءملءاا&.9ءن!-،ي!و،ثرالنا
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اللى:ةولءنأول!ءثالاص!أ-أنلنا،ثبي!ةر

ة-ساداباريات،اوة-رفاطاءلملات،اذرروالذاريات"

بهضقاإضهوطاةءاسوا،المماردالةظاملةيمد،أمرااة-عات01

،الةرآنءلمناألرص":افهقولإلى1509أ-:خأن)ةاثمالآيات

!هراثوا-!الةو،اان-5برمراةراحاه"ث،البءانءل"،انأ-ال!-إق

اثهوةأو،ناا!ايز!وا-طةلاأ،انيز11وصخوامفهرءا)-عاو،انإ-كأد

ةءساتت:إ4!ةداتافةر1)ة-د،انإمزااوس!ؤ-ولا)ة-طبازناوا

صؤثل،الإتةاعوقو-1)ةظم4روى!نذلاثيرولأندونوعاولا

نإلهت-ولإ.ناإلى-ا-4فىبمناةلمرفىا)01ال!!امءهلأنإلى0

!د،ع-!هدرودءة"،آ%رش!ىءا:ثرىاوا)خهـج!محاءىاث+!االىزن

بمةفىابا،ي!"ا-صاءقرةالاسير!علا!دلىج؟3ء4أ!ز!.4ءن

.اكالعلىةتصروقا:ما-5اءلىءزتوإن"15ء4بالآراء-

صورةلىهوالذىاد!م؟نو5:الهاةلإفى؟ل-4

إلىبدءويطباعةتوكافي"قىورواأ-ايمادتخءن41مة"-بمم

تةضص!هفىطةعادت!م"واطإءإي!مءةح!ةير"--!لأنار""اة

..."اعبزولاءن!ا=إرجتثرووه،ا)+ادةحطأةو5ب!الها"ةة
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!اه-ش،9)!يرز!ءة-،وا/-جكلأصه-بمءةد!ؤلى!!ولوكان

،1104أ"أووثءس،ا"4ةث-،واص!.و؟ةاةووب!ساصص-!م.إه!2

و)"س4طرثقيءك!م!ز،ةوزعاشابهـلفىاو،4ةتي!و!وة،و

،لدي!مألوة"إادءء8أ+ةادةاليبلأس!اابلاثءن-زيئإءاالةوم

.39-ص

يرجعأندوراراحماءنت"ةهفةظرى!رلا!رددنزاللا

أدة+والابا)مهءخوناي!وأخ!ماءروردشب"أنالةوللأن،4/إله

ي!جماءا)ةولاذ5،جملاربو%قالكاءإي!مثة-ذرلاب!ا4?ارصةإلى

ءلىأت-در.ن48يمفىقاةر3اا-!حاةتصارءلىأا)-كلاهف-أ،أن

ادءراثإ!نإؤلفأنالاءإهـ،ؤا،ةر-4وء0418ت!أفى!-ج

العربأن4طةثةاص!ن)و1ر"15114.ناة"ءهخ!ااا-رالأوثاب!4ا)ة

حاوراا30وأنهم،ي!"هارة4-ءوعو5هـاقرآن9فىأنلون"

ليما-تا&ألةلأنةدونيرءاض،5ئلضواانالأ-جاعذ.40ء+اشص

!فىوا-ذلاثتة!ة-قأنأ-ملؤا-ادكالأماصفةا،+رفةهما0

بررالةرآنوصتققىجمىما41،واإه-ار"4إةالحاءم!ألةا)-ألة

ولكن"هليخةأ-ءاء4إلىايةطةوألأخ!مفلهساث+روا9--ر

بخذيالب-لونجمهـاخ!3!يرةقب!مةذةتدةالنة،!زأ.رره.ثدة
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ثة-"نيرثدونءاإلىبم:-دواأندونط!ورفي"ص!د،ت

كاصلارا،-كلمنواأدةةا)-بعاةواأةد؟أواوازا،وتضلمهلي

فلاذاالةولفاونمن"-!الونينبئ"دع!اكاةءنولمجزواأث!مم!

منطقفىلاءارش،ثقطربىول!ا.و-فى9-جمعةةبرقيامالإايمون

.ا؟ليلالإمام

على..وسبقدبم.ىذكرو.هـاوأهـا)ص!رأبوتالنم-5

أءنء"وخذءة"و-أخير.،ءوصمفى9-لم!معاي!ها"ارون

عندناالةا؟دةالأنإ-صيحةإهسا)محلامءقاأطحواة-اوى"--ج

بؤدكلنحتافة)ةاظ-أإارا-دةالةكصة3رزإعادةوهىو.زكرماةبر

في"و-ةبين-اطلافيفي"طمرالذىب"-5ر4الأ!نواحدأس55

قى-يياتءلىكأةاةة"واخفىصاقصاءن!:يروأبد،"بلاء،

اهوج!رر؟أءتدب!لىالإ-بانءن.!زمإذل!كلأب!واو.متةإو-ة

135ةهبروااة-"ا-لماث)ة-درا4ا(ءارص.ن؟ن-ةي!مكانوو

،إءءا14ءاب!زاوجم!5،جمهـاتحرووق1511-لم!ؤدىب،"ماظ-4أأإ

"ذ!ةهل،،"باءة؟-4ء-اواو!الى،")جذإلىذلاثتبوسلواو

كأازلااأضهارا-15تيروبأءرات"،+فىكا،قد-المة!هدنبمو
.ء5ء.ا-

.هـ9مم!!و.ةوكلا،ىاةسبح!انودص!بمتةبن"طركل
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.بدمسا--!كرذاجغدةةد"ا؟لعايرتنطةة-4الىتل-+با

ت:إفينبينأ-لموقأذ!ربفىكاةينراةأ-5واحمالةةرأدتايفبمات

ا-لأ-وذلاىعلىواقدىوإز،ا،!لمم.ة.الىءاروا-صداةواجز551

افهرش"لأهـاقلا.&2-ىر-زدةي!ا،-!.-؟إءأؤا:لا!ا؟ؤدىعداثلافاظ-أإ

،"ةرآنز-ق.نثةربأ-قؤ-همابرشاقصةااهـفإءأص!ون511-زأن

إلىزاةظروءكأ،لإبرازااهلدو-دهةا؟ساةظ"لىا"ظبمب"دأءا

إفعارةاأتطأزةدالمهةورةةء4ابإاتفاراةا"ذ.فىاقرآاالأسلرب

نأا!يروءن،11:اةلملأقبملىأر!فىأؤولىءاض"ذأ5،الاءجاز

/-فاننجاامهاء4ا14سسا-ب،مهاإ"رددتةجماتدتت51ألىءلىةصأ

ا)ةولذالأهاءرةهـنصصلملأما1ءداءآرا"أوجزث-5ى!!ا!اة

ق14ار5؟-ىبخ!-لىءإثكاهءةةهرآا)ةرآنءنا-تعافىا

4بر-ا)ةا)-أةلالى-،قةفىالىما.لىكانوإؤأ؟ءا""رده-وءو=مم

دة"؟اتلافىأنإ"ةول.نءناصبمفيةلملأالؤآنإء-ازفىاإو-ز-

نإ41!"01ةإنولذناث،،لءاأصثرق4ءليوا.جم!أحذو.-ذا

آلاقاالهبجم!اءلىآدرأنيمونإخيها)ة-ا-"ءصفى-ىلمحاانتا

لأن،ايهاثض!ر!وإنالإه-ازفىإ"3:اةرأأة"أيظن3!روا

تدوولءاثرأيمقاض!"اوإه،تهقىكقدالإءجازءناءاتلالىا6عد

جهركابنأدةبكلء-كايهيففىف!طهت،أؤاظلتاءنءد.
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إلط-.-نانا.نترضوةدإدرمان.نر"حدترنجمم!هـأوقدسنان

بو-ي!.-يرةملم15اضاءكرعنأ؟ب-ينق!11رد.ف!ة4"قبفاحية

:ا-"!ىة9ءسفىالفة!،عهءوصوق

وردة"لا،ءود"--جأندمء8كاناإشفىا؟للالةإن"

تير"تإهوعا4--واءص،ودورق-4لواماو،عاء--و4ةرآنكا9

وعادتهم،!م"روكل11+ربباةةأفئلالةرآنإنةءلي،مسجوع

نءذلل!قلماء--وعاكلهحونثلاصلملأمهم"ناة!!حاوكان

المملأمءن"ماولأجماس؟ولا،و!ةصنعلا-جراهواالتكافأمارات

أوممعلاهءن4اله"95!ا:تةقة3ءشكل"4اإجرعاء-توير"فلم

،ةدكلفاءااشاالهةه،علىابمى*ماإءف!فى2-نأ،لأ9-!ءءنيخل

الفصا-9فىاهاءاصلاونثأنيرزا!لإهـ3بمفىث!ا)ة!وردوءإي!ا

ا)ةرآنورودفىاد"بو5فهذا،وطماثسءنطإثسفه،أخلوقد

بترمق:يرأيمتصزلادلىااا-ذوه.،حى--وءوةررءاء-ءو

ا-جوعاوءير-وعا!أ)ةتةدرب511هـأنا)ةوللأن،ء.!رضة

هذا،ةول9قا)ها)."تماطبةبذلاىاةق)يوا)ةر2ننجاءاكالأممق

-ة-يله-محلىةه.لنألىلأووا("تيق?إخ"!ا-:"تهدءو-ز"ةول

طإئرق4ةرث)؟سلا-بمان:ةاةول.ج!ه،ىروغامفر،صحير؟ا
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دونصارة-بةاتطع"ح!ة)و،-با)-!ءتثاكا،موضه!لى3-فى

.به)شاش?با)شذدشاثةإ،وع.وصوندضوع.؟وقإلمهو،ضكر

،والأوهان:امبالأسيةاواكرأةإراوا؟ة"وذكر،+هـدواوواوءدا

بئ-د4إاوةرلا!رإقىاصهويئإسهر!او،.!"ةلأاةدىإة9هفياراةاصصاةادءصو

لأن،"هابازيهاتوا)"ثحمر،او\اء\اضلأءراض51قمحالةمماحثلانهة!

الإدراكءالىفى3الةمتث"تلا؟اسدا)م!أ-!الىبظإبةا)ةرآاادقة

إءض-طوكلأحداماآأتأنفيدلذلا!ا،-ى"ةةملاسةنهاطواالمةلىا

إ)كأءحا6نا)-رذ؟لةوأءأول،الآياتصن15يبراورصايم.-؟الماول

3رتةذ،فا4-أ=للىإإ-لىونايخاتداااذا!ينبةةايمءنتدهت!

؟لىأنأءصتو،وصدة"تبا-كاا4ودؤ،احمموءداودلأمثمدة12ضص

نإعاثخهـ-3لاأوصههة!أوسةب!اكانإذاو):4اواطق4ءاهالذى

وألاجارا)ثمودءنثنما55أدءلىتط!رثا؟،-اسهلأا"ن)-"ب؟لى

،ووف!تجالالىدونالأ-اءقإةأإط-!لوص!كرة!وءلات،أساء

لدىالإث!ادوداءهـ"ةساطاةاربإ"جىاو،ا!رللأفلدىاعا)نزمير-ما

"ذاءنفاأرإن.فى-!هاحاأن"اإ:خلمدةلحة"ةيناةوح!12ااداهات+6

ة!صورفىاثاإيرإدةاالدة.يئةما-15فىالآيةب!ذ.4وث"،إيهءان،

والىشحوالأموالأتوةإ"إتواالأولإدأ-كا!توا)ت-5!طةصاء11
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،ب!ابألإريبرلووحمةا)ثحايرواصخم"هـطقأ-لمووالمملألةء4رواو

يملاإذ،ب!الةي!!--بخيءنإ-أللايخاأواالةواخالى.ذ.وءثل

اء"صءلةلىهوا)ةرآالأسصربفىاضلأءراا-ةلاتإن،ءةالءةام

ظطوةداظفا-حا-:اننجابال!فى3-أ،نجدونعنفى11-تم

ابنأما،د13والا-ةثاةوصءن!اءن"ز!رلهـ"رةءح!نواذ!

تايلفىتورط،دةا)ةةإدإ)تاءءنةة-4عهافات"ةاثرووةدالأثير

هذاع!اقأنإهدقال-ينوذلاث،أ!-:4-ديداو"3مندسىلا

ك!ا)ةأقىلا-،ر-إنءئء-جوعيقر6ن3طر1ان"اشكرالاة

ءصاثع!لمكأة!!ء--وءاكا"ةر7ن9ةأقأنءخوما!--وع!

ءلىص!لاما1.نءوضعكلقثؤاقلاا--ءواوالا-تصا!الإيجاز

9و%"هناو،ا)-لجبا،ذاةرآنالى-5مالها!مهفتركالأخئ!صاشوايجازلإا!د

أ-كلاما!وعءنالمهنأ5؟تة"أإثوذ-لأولان4أةوىو5-آ!ؤ

ورودلأن111--وعء،"ةرآن-تهنءاداو،المسجوعكيرءناطأفت

جلأمنو11-!وعودروءنالإمجصازابإفىباغأاءمبزوعاإصبةرو

.(71مى)يمبماة-.تاقرآن-ضه!نذ!ث

ثروكأالترآنأناذ،وأ-يرأأولااظطأ،ءةشادالى!ذا

ب-ءاتوم؟-ارةالاتويرازلاا"-ال!ا-دبههنهآأههفنفىريع

الإيرازعرفوما،بوالا)-جمءغلاالإب!ازلأن،أولا9-(رس
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إ-مىماهى4--وء"ة!ىاش؟ات،فىءرفعاإفمإ"أرب511كالام،ق

نءذةةألةوم!)ش.("أهاولاوإةه")101ةو4ءل،اللأءهوا-3باط

درس.ن.لهتفماقلا-ولاا-!حفيافىالإي!ازأنإألقول،-ول(

،الإصصلا?15واطاهلمه"فى"-ا!ةوأء:ا"اأثار،ةالاهرب.إسب!ا

ا-جعا"ةرآنقىكوةدتير.ءناخإأ11-توعةأنيةاهلر".أما

يرقءةداؤإخرنمو،إ--و!اباد.ع+2اص-زإ-!وعاءيرفىبكون

وكان،افئ!ان3برأ؟لىةوا*نالأ!رابخاأء:القنهاد.!-جع

!صياطنهح!ذار-لتدالبمث.وص."قال!مأنيهرواانءا؟م
اإةتتباتةم!اءلىمروأ-رسيئءذفىل121خ؟ورىرأاثهوكتاب!

الإيبرإنروالىهر-لأوا)-جىحإلىبه43ا،:بمالأحوالتوطا-215

.الاطناب%أو

يكط.كتم9ا)فاحيةإلىا.رضأنا?ثالهبملءطأنءلى

إبرازقالمطبوعادجعفىأ)ممىكل(؟ةحرا)ا)-ورإحدىرشنض(1

)يمنو،!قيبالإئما!؟ةاوألاهخبااصماها:وي!اةاءهممحااوح!اةء+ا

هذ.تلمرفبا--اء13أواتتلةتفيا4+اددت-5دةثرالمد،ةرس!و

،ءوسيقاهوهلبر"ة-رصمل)و،عها)ةة"ةصص!ل)أتلتؤكدفىالمها

اةقفوالترفىقيدإإذاإلاواءدةوتنةءلى؟خىلاالا-نأن.إز
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:اثهلبياإة"لاو+ةرنأسات!اوامؤاةاهباقىطف4اةةءوابصمالثو!ب

ةوهـ"نذارلإيدةه،لارصهولةوىةداء؟1حرااا)-ورةإد"ثاةد

ئأ4توةذلثا)!هورقتة"!-ينبالآتربإيا.ءذعرة4ةرو?ادب

مةذرا،اثصكينان4فىوكابروكاندعانصثاطدإلىقلاوءت،ء-ير

اطدسلىءا)ثسض"وء!(ءإ*،ءثر-+4ءأيمالأ"ثساء،إلموايا.

ويزدادا)ص!ةابأو-وااؤين)ط--تةنوءدت!مر1811أص-ابءن

الجرءينءنؤءإين11-دتثإلى1)-ورةة-4ثم،؟ان!ااةوآالذيئ

نإو!ةذ3رة-أءبرا)دته-ث-ممقءذاب!مأع!هابءن3و-ؤاة

نءتةر،ء-ءةةرة-رنممأيميميماطالذ3رع!اع.نون-"ءر

أةقوىال5أدهو-وة!هلئهباذ3يرإةواإرءةهالابا!*ياتا-"ن!محاو(ةرة-،

بر1،5الإت-اعذاتا،-جىومةالآ!تءنوخى-ون-ت-لاث،وإإةهرب

!مهانءن1104ت:وسض"ء!ةاخةإ،فا،"نمص!ا.وإفةوأله!ادر11ن5

ةوةقت"صإخاةةطاعد"4أ؟ةإلىاو!ما--لانااثهأرادغين

داهجر،-زلىوا،ر3ةطبر!و،ءا،ص!برةإكشو،نذرأةزم،فىالمدأيهـايا!

الحاسولثاداتالإر"ذ.فتهتافاذا9!صبرفاإلمثلى،ءو--تلاثرينلحولا

لاةذكيرالىقل%اءالى)اقااإةخ!تدة1511ةبرو،لجازماا)طلمبىب!ا-لموبأ

"ورالناةةةرقفاذا):افهةول4عةت"يءيد-دإتةاعفىلآ!راوم"!ة

تسير(غيريئزر11-جعلى،ء-يرةوميوءثذإثةذ
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.أة-رآنا+رضرأه،ت-ءضك)!يردف-ين!برليمالهةهوكان

تلمقتن4ولىرتإ:ةههشصأفىافه،لءنةرة3"-ؤلاء!-اذجمن

ثم7،مءدا5لهوءمدت،ضمموداايمنإوأمالا،ءدودلهوشهات،او-يد

ءذ.تءجاا،!هودءقههس!أش،اع!.دا-ةلآتاكان4ة،كا،!يدأزنأإدماخ

يد4"ءةإاءثأطأ"ذاءن51-ءدثهـةدة11الدال0إص!اؤةرص"تمءةالأوصات

يم،!!ا-ةدألأةارىءة11041ر-"وصءتزد؟إذا،ة"ث"وو-اهـ"؟اا!ةا،ةكر

ن.كرأةالةأططةة"اءو.نصا!+وأفيرةةمرولاصاذاقرآناح!-5أ

زص!ونقيراوإ4:قاتإ!ءص-إةايداب!دا)وزف)"تالمر،-رفإلى-رف

-!ويرإلىاطدإث4اقيإذاوبؤاصةالاأ:ةإتوأدءعاأ-ح!أ-ذب

ملىواإثر3ينجناإ-ل.نوا!ااصةاوراءةا4ءرةصثء3!ذأخءواف

نأبى)نةرآ11.!الاة!راءإلى2،ةا)ةبن)يدالىاص!ار،-كن"-واء

وةدر،ة؟رأ"ا"ةولهفىاةرآنة"ا5ءثرب!اقىأ،ةاطق!.ةةء"ءدع

ثم،إ--!وه،سثم،أظرثيم،قد!فيمقئلثم،رةد3هفةة-ل

""ءش،قولإلاا"ذان،رإؤ-رسالا"ذانإةالة،تمبراصصوبرأد

صهأصليه!لم:4ءةافهتةولإذ-دة:،ختةةقةبرفىلهتوالىدءلىءوء!

تم!ه؟ءإي!ا،ءسل!-4را،-ذرلاوفاتبلا،ع!ةرمااكأدرماو(صهقر

-نهو-لىزإكهآن:ى40419برأ-لموظاهرةإلىأمثيروهتا!امحهص
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إلى!-خكتر!الااءنةار9أس-ا!ءدةهـنت--دثأن/أراد

ذاوالمؤءخين،"ون4إإذيخادكاأرلدىقولهصدىثنأ.مهلالترص

،مرضزدبهمذوالذينا-كاهريناةولص!و.اثإ؟-اةايزد(دون

ة(محطى،قىالمتوا9-جىعبلا-04لأاذالمتصا!ا؟-طات-تدعىمماورؤإث

قىص!لارسب*!بالأصصلموب--ير!تى"حاقالمهاأقعلىأصحارهداكا

ائهةول-ةرأحينواض!!ذورو-ة-دالإء!ازء-اخ4إ-خلنمحمث

فئتةإلاءدض!3جماة!و،1،ءلا!كأالاارا!أص-أ--+لمناو-"

،اة!؟11ة،%بناكديزداوادءكابأو-وااكين-تبةن)"وار3-ةيئلذ

ةلوبممقالذيئاهقولووناؤء4اوإح!إب1أوءوايناك-ابيرولا

إشاهمناثه!لذ!ثءنلايمجهـذااثأرادمماذاونوا)-كاةرمرض

3رىذالاهماوءا،و5لاإةكر-نود!ث5وءا،ءإثاءنوي!دى

ة؟\ثا"ة!يرا-جعاعادالىيئو"-كافرالمؤءنينتثحدقىكاإذا،صلهث

أصةر،إنهـالإ-دىاذاالصه.حو،أدبرإذا.ليوا،والة.ر"،أة-ماذا

إلىء4:ةلاث!ترتأةاوتتةدمأنصمشصاءأن،صرلاهثايرةذ،،!حبر

ح!مص!-إأ14ا؟ر.ينءنيفا"رنحيناليينأص-ابءناطدتث

حين،إاةطهمنكوأ،اولينمنكة:)1بةالإ-اةيمرنسةر(ق

9-ق!(ةاأ-!حتى،دينابيومحذبأ18وكا،ةفهينظااخنخرضوعضا

الآترةقى3تفإذا،اتيةةر?فقخاصة-قلى5-غاردبةإجاءس
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ذإالمرادلده!ء18-بةأترىراترإلىأ-قااذا5-ةور!ااكإلى

نءتفر،ء-ترةرة3-رأبم،صينممرة3ر"ةذءنلهمثا)فهاهـةول

لةعرءإثسةء-ةاق-ؤأنم3?ةاءرىصتديرةل،ربشة-

اذتةولفىبيأاقبا"-خثةةق؟اا)ةرآنمديمروثم(ةلآخرناةو!فيلا

و"افهتثاءأنإلالمونبذ3،و!ا؟.جمرشصاءؤن،3رةتذ4ةاأص

(ةرةا،ةل!أهووىة"ةل51

ن4إل"كلأتوأ?اصوق4إةثاو"9:اإدهرا-ورصأ-ةرأنلاث

رصه-الةدتديزواترضاوثواثمإ+ىااةخا--خاأناةءإمائة-ير

.ا)ةرآن--حء؟وهكداوإيحاءيةاو-لموأثضراصاألبيان

في"الةراا)-ورةنماالوحدة

-لمو!ة-"5رثه-4فىهـةااء*ثا3اإتااطدتثبم--نألفئافه)

دى5ذال!،افهدجم!رالىيوب!موةجددم-اينثمركمي!ثونالذيئ

.(؟15،هـنلهؤاائهإتنلومن،سئاءءنه،ي!دىافه

أفاهـولدىثهـ"تلمودمص"ةة:+راقثاباؤءاونبماأثفر

1151ء.ولم،اثرغهباهفاءودى3ثوممدىوةة-طهو+ة،هيبكر1

باهراوءوءا،9إ-اطاةءلميمم-يطرةة،!رو-اوقت-ةثمراهـلاوة

32أكا-ة-افى.ر-ورة(1)
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ت"-ثمآلأءصاالىوخ0-ذا،إثءاء4أروا-2ءاةثجى:ذبالآياتتة.ر3

-د-و"4؟:اةحلأون،إر-عا4ةرةرءاي!اةرفإرو،بمتء13آنرالةآيات

ا)-ورةق+ةة-لةتةأ،اتيرو"ة+هالى511إينإطةراتاتللا-!اءمة

"ذابةاشةكأندون-كرإلىة-1وءنءهىإلىء+س.ن؟4ح!را)

ءرضإلىصاءركت-راإزعااماأةاأواإاصآة!حماقىةلملأء-!الآوص!لىا2

تأكااإذ،51ءرج!ىوب-،"!او51ت!ةلسى4ا)"لفاؤاإةاء،دو

أشأة)18باؤا"4-اصة"--داتبر.+ملارةء-ةاهد5ااوب1511توطص!و

ض!اعاصود.و-5"ءلىهىو،ةءدتطعاصو"واتذ-دهاةةتاةوعا"ة-ور11

ء+ىإلىءهسن4و،غرضالىغرضن4ا!-"ةةاطءإة!.44ءا"ة

إلى(1ءكا!أرةتةكأ-ثهرأنونود-الملأوأأءوةت!حاأننا.،و

-يطرةدو-"/ةسحا:اا،وءة"إرسالآسا)ةرآنوخرلأنذاك،.!كانا

حء،"دررءنادلمثءكانت1511ءنأتكاطرة!مصتلأ-لموباءلى

.ىءةلىالاة-رءلى4-!4-ةة"فا+"ط-او"لية15لأءلأم-ةو،ماهأعا!

ءصطفىألأصصةاذسلأنو)،ؤارا14ذلاصاذالأةد،ونةال)ة-د

إتصاأواص-ئمقياهـ44اةا-ثإ"ذهفىثاطدت-لىةدقأالىاادقص

نأ4ءإث4إافهأةح!*اوكان،ثديزأنا)ةاهلتب!مل!إةإصاإ!دف

صطربم.ا1اةرآناامأفأءنارا!طا-مراا،ذالىء،بد؟اؤال
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ترف)م-االزكببربرختعااإراء،15وةد-رخرءذهو"

4يبةعابىج!ضو4أخلهةةردابياو،قرأن9ءيربىءش9!كا،م.!-

بينليحا،حدةوابملةوصخمما"وكأ!وهثر؟نامولولاها،الناى

ا)محلةنظمالى.بافريمفىظر8تقىاهاذب.اينأوتفاوتأجزائ!ا

،أبضءلىء!4تتلمقءتاؤنا)كظم"ذالبت-أالىثم،،اهم!او-أ

جمكفىاع!از.صفة"ىوا!دةصفةالىوحتلاثمهىفى*!رح

ءلىمتفاوظاءأ-شظرجوحالى-لاثواولا،عيزتاالتركايبكا

إيخامامةداروءال!ا)ةةوسفىا3إقطوء!إءافاءذههـ!فءاء-دار

ءنصم4ترة؟،ءازاو-تيقةي!اءؤ؟ا)فاباثاوالأصصاظ-)ةالأ

عنوا3رةةدنهمأءلى،فيهاسفا-5التىوهالر!بنتباع!د!هلمفاء

الىم3بكلإتو!واأكاألون5ةلاأةا.أئركبرأوكقوء(أةة-!م

إواحداا،+ئت-ةوفون"ذامع!مالقوت،يخ!ايهدبوء+اقا!راض1

منرأثت-واهالىباد*موإفضواءير.الىات!و)وافإذو-3"ملى

ءاتسبهإد!هإل!ا.)5!وصخقر3اكناومنالأسلوبفىأةتضابمما

جه،والىقةاصنظرالناسمنبليئءتقاثنبنا/فى

برءألىالجامعالنريمبروخمنئاالىا4إلإاشدىءاءنوا

!لةاو9ادورةفىية/.لقرآن9رأىصهوا.،!بئمنغابقدككر11

(21-م)
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زأخذ،واصدموضوععلىيقتدرأندونضرضالىمن!فرفى

،اإم!اورةالممافىينائع!لال!محعدقيبلأو"فرالب!دةثلوصا9سلى

!المااخو)!نبطالىهذامنيحا،ل!ابهضقالتوفيقيحالفهوور

ن4افريةأننعرفونحن،بناصر.ثأ-ذلافىالقرآ!سياقمام

أففهمءلىأ-ذواةد-الرازىفضر9ذلكفىوأظهرم-لمسربن

تدلواعي!ذإثكةابةفىوكتبواالترآنيهينالآإتالصلاتايضاح

ت!اومحاولةإنفةول-ينؤلاءإفهنخااحنناو،ا-خهادونطنةءل

ناووه!ئةةةةإية-!مارة5ا-"-و11لا-ورةأض!راضبىقيرثه

ما!ؤ؟افأبضق.الىاخأرا!رو.ن-لىالمثجىا،ر-ينألآثةين-ظم-ت

يما!تيراسورابعضنجناطءيمالذكر%إت.نالةولو-و.به

طأرلأن،فىاد.ا"و.ءنإ-ق؟اإصةت-"-كارعلىتد،رلا-ثىد

ابإورةالآإ،إلىثظرئياجزبطارفرينكان11بهضة-،برع.ادى

نهئفهدراصرأةيهصا!ابهلفإلا!سوربا-راوهدمماي!ددإن،ون

يصيب.و!كوءا-!هادءن

يماقدافىح:ارا)،*ض!شدةهتلخاصةاالجهودنة!كرلاو.ىز،

منمحاوافيلأنص،انغر2ور4لاصورةفىالوحدةاتماسإلىاطد؟ثو

طاء!4وتفحكيرحىاخلاصعلى-دلهـممريكلةإتإولالت،-!.
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!لإ"ابمعكلاهـءو.94ومتورالةرآنء-ازبإ-إم*تةا*اطت!د!ورب

الفاةماالمضمارهذافىكرونذ،س!أكا!!الناغءنادلمون

ءساج"كتابققال-ثثالثصبرالأفدل!ىإلهرد!بنص!رأ!

يموقكالكف!حتى!-حق!13"نا)ةراآ!فباطاشإت"+ينييماالمر

را.!دعائما؟الهيتحرضاععاييع!؟ف-"فى.ت،ش15لأول،ء4الواحد-

ورأيما،عغ،؟أةئم،لاصاةء"كطافهفئخثمال!ةرة-!رةةء+هلى

ورردنا.الهه،افهينونا8فىوجهلمنا.طء"--يفاالبحالة،أوصاف"إضنق

ع!ا-ببىلحربنأباجمولر"ةاةىلأنةةاشءنلاي!دقولوهو

الةولءنطمجالالهائهفضحإذا4عرروكان،وتدفقوبيانة%ما؟

عنالةابىافأمرإإ"حمل!أما،إبصافى.،لىبارعأءلاافهقكتاب

لايمنعفىا"هطلة،أوعاف35تصهاواطإ1لحاافيرالأءرهذ.طاب

"بمرر!"مالمآنلايج!ا!ونضلفىا،م!"ألمحربابنثللأنالتأيف

تمدموان"لأ-الأ!يالإلىيرصبل،فب)وقة،مؤلة"لايضع

-أصوقدبارجلوكا"فىافصنتفعوفي!صصيدشسفةي!ارئا6

هـمعنال!اصإفهسافمطلاأفسفمحاولىفماالى-الهخطر

عالمصفحلولو.،وطهر!ولمنبينه4علإة"افهءافعحا!ل

!ظتالمصنفاش!.ءننيةآالةرع!:9ااوظإ.تالهلما،صهري32م!!ذلك
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يراداؤ،برعةتدةورىالةيا!طرأةواما،بىالهرابئعنهذا

ن!ر4"ه4اقي14وهو،و"-ءرةربو"-و9الآتو4الآت"يني!صبات

!!ا.اوتإةفة!إ"بافى4ؤثهدوة"الذينوأحصب،في-ص.لة.ن-م

الدبنن15برة+لاواحدةكالدورةالواحدالترضءنبثا!

:-"أ-ورواالآتات-ناع!بفىا،ررنعام"إ"فىكئاالهفا.مأ

،وتال:ءذدءة"فىلظازالحاةل4مخماوطق!4اةءمر4الو-مذ.5قي"ا

أهة.داحلىا)الأءر:بةر11اصدالىاعدبند7اقتلاأةوضصهيخنا

اكممهاةرضاتةتأرةكأ"واقرآناثجبمفىالآثاتءةا-باتنرة)5

أإةدصات.نر!ا)ةاهذ519!!ةاخءا،وبةظوةر11-و"ذهلة-قيت

،اةءلموب.ن-دوا)""تربفىاطةدمات-لاامرا-بإلىوبةظر

افا-ةثس.ن"-4ت"ءاإلىالمق!ماتفىحلام!نجواراوظظر

شصةاء:"لملأ511ةتىب"شلماتاةهةاوالاوازممالأ-!إلىخاداصةة

الأ.ر5!اؤ!-زءايماارزوفإلىالإ-لمشرافءةاء"د!الفليل

ثنا-4إة51ةإذاا)ةو6داءأ-ز-يعةينةطالى-مءلىناإثيه!ءلى

،-ورةفىصآية!لىجماءة-ل!"ةظمو-"اثثاءإنلد

نأمدتما!نالا،ءخماوطءيرءط:وءا5ىا).ةاابيمكانولو

الموصوعيةار!ةه!!ثالحدالىو-ثها!كألاهةلإةجهردهفىصد
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يحقلاإذ،عاي!ااختلفدامم،كماةبا"*.وهىي!"ا)-؟رإ-ورة

.ن"رص5!ماتاث"ءا-5"فه"اذلد-2منئلثضاأنءالبا-مث

خ!لان!با،وذءلهتراءىثكاالملىهـوا-04ةامأنذ-5"،وتهكير

حاالبقاسي!ا9اتجهالتىالأسا-ء4"ة-شةازصة.ةءنذلكخ

نءو-دتاثرحمه11:قاهمهة-ربلأن،بهاء-دمةبمفىأءإن!ا

-!اصا!!دءنءةدة-كرةوان،ناواهةا?سفىاتةةي!5ولص!ا

كاناذاسيمالا،وةصاهل"اكةاشيرةبدممود9ءن4لهوما!الى

.ةيسه+ونيةورنأسا-ذةت!ابيق!اأةة-3ءلىأتذوامنببن

اد-ورف!؟ريمإةرآنالأوربية"ترجماتاةهـ!رت

فأ-احت.هداكالدار-ينبنالتداول!!رةبامااانة:ارالأخيرة

،الترجماتهىذ.منثفرءوننيمايقوواكا.ضهمأفىمنهملنفر

فممدواإكةالمرقىاكظمبراعةثهرفونلاة-سوضعمنوأكزها

البلاكأروحهءن،ببدآافهصمتجهلا)كأاطرةولجمة"!رالى

ئرةط،ا)!رلة.نبقةالمماقمنأصئاجاالتر-مة-ببحيت2،لآسر

لاذا،الجازفالنةدإلىيدفمازإث"نالأوربىفيرى،ادكان

نجزءوا،نهاتتهإلىالدقد،لمةواقد"ؤلاءمناإةمص:ينف!-كان

اض،الأءر،منلاكالأواءص.بثوت،تيبالتر!بفاثهإنكآب
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فيداةأ?!في،له!.مكلإلمة!فينكا"دأهو-دآداط-تمقاتكا،ء3

ارنرف!وصضمة-لا)ةظرءسةدثالاة!افقو!لامهمت!رأ

نأظمربب!تارةاصانجابمابهأىيزعم-يخاابمأيخاا!امعيخبط

رزمة!ةةإقتثلة1،خماوأح!ء4+واد،!صلأةر6نافىتهبالترعدم

4ا)طت"?بق!د"وا-دءاءو"وعفىتجمعأندونمبتوؤ

9!رجماتإء-"ترد"لاأو(ط"ة"ذافىإونر-وصكل"افتورطوما

أةربإتدلىأنشاحتبولا،الهرآقالنصروح-"ةلا)ىابستيم!

به4لابم"حر"ةرأنأناطى-بصاد.أن،حا":د!ه!ازهلإووور

بابفىارأ-دوعالمو!ءوادبمحاذاإلا"ةولفىادلىالطرثقة

الىدسه،قدالاعتقادذأ5،بذ!ثبةال!ثسح-ب11قومكامهين

!دت5وهوبم!دكرالترآتأنإؤ،ا)!هوابعنثنأ!مجحفلعد

نءيقدمف!ادلىت8ااكأس!ءل"ساثو)نأالأرشإلىإدعاء

.الناسخير

ماصبأ،و-دهلالهب!اطبالضاء،3تبالهليأ"ل!ب

وإلاوحل!اله-لتخاطبلاقو.-اوالهامةفالخا!4!لطه

تجي!بلالمتثابحهةراءصهاكةمنيضائلانو-ودصافذات؟ةت

ارجداقتوقظاكصال!!روتتح!ورمخاطبة"هفلمخاطب!للى
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وسل!ت،الملىالنألهفقالب!ثرىالمنهجعنابتعدتو!!

بيالت9برى-ينماولوبستحوذوبثفلالفارىءيجذبس!حلاخاصا

،ناهضمثلالىصانوعظإلىطدلتثريممنيتلقلالماوى

اليهأضارماىواحد-روحتشملهبياتفقفىعر-ذإتق!ة!!

الىوحهذ.أسب!تبحيت،!زكهببوحدةافهرحمهاواف!

واالثورالمةلويتذىوالأف!روالدورالممافىيجعجميلااطارا

ذاتالىوحب!ذ.اواحدةالورةسارتةوالإدراكاطشوبمنع

الى؟ةلر-ورةمنآياتأدشتأنكوو،ءتهبزمستةلطابم

نثازا-ا،وءوعاتحادمع!تى-ر،دتأخرىسورةمن!آيات

القىرصهورةتشثإنواترأ،مةطق4إ-لهسيضأوذوقلايقبلكراة4

لاةب!نكاوحافةأ؟ياءمناطدتثمحاومهدانهما"ودو-ورة

تلئه.نب!سهذ..ننظتل!قأن-اولثموموسوعاعوهود

الهاو،-،ب!ذ.جاداتةومأنمايمنمكوالتخاذلالانكلصاممنتجد"

.الموف!رع"واوضهوعواهذا

قدع"قر3ني!إبلاغ!"!ركيبيمااروحنولا3،المبرةسو!مبرة

متمص،لتظرماراحدوحالمو!بأمحابوتهتف،بهركراظلطهدا

رسا4كآم!ليابهفىالزآنأنثم،إلهدودو-ب!ووم،!ق!اصر
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عظمأا.14جكأةء!اماقيتاج44عا4أ-ا)إ،وةودثهإملة4أءلإ-ت

غيبو"كرءهيىواوءووارضأت!راواردوا-أ!اب.!ق،315ا،تصاالر

،ا!ا،فاارصراةاءنت-األاا!و*ث11بههرأتة14ءلىاهدة40بءثش9و

كتابيهأىانيرمذ)كوص،اخا)باسىأواك،إر!"ا!ارادوالاست

دعوا!منأرصه"دءو-رأ)ناوءا،لاىا)5ا)5-ث-ةافءنإفه

بوصيحفىا؟افدحأا)5الأع!لوبءلىاءة.دتةدفيوىالدألإ"لاخ

ا)ح!!رىالدءوةنبر+ذع-ابحم-تة،12أكراصو-"-ير،داف!ا51

!ولوة،صثة"وابأةذاتودةءلموادء.وء4فيةاتالاةةاذالإ

وةالأهح!أنبردود21لىا)5ال!هـب"بهـنبرزوماافقإدو.ءءدودة

بدانق-يحءانهخأءنلاحأاله"ب"!ربذا5إت؟ونوةد؟لإتكاضأ

بطلفىماةطا!ليرجعلاح-ت"و).اظا)صالأكادي!حاثالب!

ااظدإتالناسمن)تلةذئهارااصإورصاترصا)ىالمالهةإوءوات

.النررإلى

منالظالمةالأراجيفهذ.بضوءهابدهالتربأضياعةل-ب

اواحدب"سورةقالأغراضدد-5الىظرون8ثفأ-ذوا،اللهكتا-

ينمرونلىإالمراالاع!از?تنتىهـنالههإنر-الوهب،ولقدبهيئ

تءل-5ةدو-لعزافهكانواذا،ه-از.وابروءنهثؤهفونعا
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لاههؤإنة،رض15اةاوبلاتةالاء،لأةمامابتوعوكراادااخلاف

ؤ.لهماءلىالىدقا-اةواةدافه3ضابعنثذودون3!والذين

فىلنالاإدا%ة،فوهو،وء!-ا.ادء(تبعةا-لم!رراتخ!فا

نءيةارأفىاكرجبخاوقىجهخءات-ة-ق،بحقاءتجهالالمام"ئاا؟.ل"ذا

ه!د!اءيلنانةرضةانأولنودولإةلأتذاإلى.ءهـل!ينو،-"تبهاءاا

،صوأ.من1)"،01ؤراباص،افىىن4نؤيدخاواح-،أص-دكل

"+هلفىفياضم!تأءلاءا-لمصةهذأصاونلحتإةالا."ؤكاناذ!لاصى؟

.نودة:هثا؟اوةطفةلو!و

له+خد."و-دىيدةرءدوالأ-تاذرصارث.ليءد،بدنخقاش

ةةةلة،-د-او9ةا)-ورقأضالأترددإتةا"لة11انظرا-43وءن

ض5ررص-ارثءلي!-يد331صالىد!"وحىعتابه،ة

ةوله:!رف

وءفاتهباثالإيمان"نا)ةرآنفىا!زلةالملأمالاسءقائدأناو"

والجزاءإهـاب.ن"4وءاألآ-روا)ثومورسلهو3ت:4وهلائكت

خسأوأرخ!أوسورثلاثققي"،ربر+تابةوالهالثوابودار

والصلاة"طمارة.نءهادا-"أنواو،ونةالم!مآند9ملا!ل!-:ب
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بةبضع-ورأيف!امبوفىمنهماوضعصوالأذكارءاوطوواطجالىبمةكل

ثهـالمددوب!وأضاوحكهآدابهأنواو،المصنفافقا9ككتبصة-لة

واو،أبالآدوالأتلاقب-وركاصعثصقأفردتوها!المكر

نيةنووال!ا6بهواطفيوالماليلأاكخصية-كامهوأيهيةالنثرأعد.-وأن

نيماوماإرصلين!ابنال!،فصصأنولو،!اخاصةسورق،تبت

و)،بخالناربئمر-ئةك!واوصوره!قصردتوأاواعظالمبر!صن

ءن!طفوعكلجمعالةرآن+قاءدءنثذكر!وماذ3رءاكلأن

الأولىبالقصدودةالمة!هبته.و،ءزاأعظمبذلكالةرآنلفقد.كل-!

لا!يرحافظع!ا-تةادوبه"تمبدوهويلاكهزوحكةظسخ11"ن

ق-خ!وراإفبفةئلوالفضايمانالامسا"ل،ن-ور.ءنالاتلهليأو

و+هرتة!ا+ضارههض!اصقاء!.ءزجوهويتهدا5ياا.زأعظملةقدو

اهايفة1اتاه:ارباهاارص!رو-،الخنافةادصباتلمااةا)-!ير-ا-ورافى

اإلراظجم!ءنهـاطلل1لاسآالمافيالاثهوراطيهة.ا)ق!ب!1إؤئرب

لأةواعا)قا"لةاكدد-وةراءلى،بهاظاصةفامهبةة،ت12تهإقىعل

الإجلالوتثيأعسثواظوجدان!ةلمبقرك21والةفمئيكةصن

ال!!اءمنأخرىأعأولأوالمةا.لقتإقهلنتهوالاشبارادءود!!رد!

أنيبولاةوأربروإل+-بوكءصبو!زههب!زغهبق!ظطاب!
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ءنع!ملهةصليرلا.!ابه!والوأخ!جمحموأوا!ؤاولإ،-كا!أأ-تف!امأ

فىح!ارالأ-لموبةص!ذا،وسجع"-رجزوضصمربة!هـأ.منفيص

تخلقهولاجدته"لاتهلىمهكأ،صفهاقورد؟"قرآنكانابدبمأ!3"ة

ا!فرآن؟نولناإةإيراز.يه-كنأصخوأ-!يداوصلممم،ا!ردثدكثر-

اكفبتأذإثيت--قاوانأثيرو،ةةوإلهدا،لوا)تر-إتلاوة-إققد

تذاله.إنيةرأدواتهألو-!افىالإثص.2تتفل!ةك"صهـسجزىض!

اةولبرالةاةةكاوار!ربفييكأ!واز،-لءا،1ء،رب.اا!اطثيرأقأ

غضاجدتدابذإكايمونبيخوتوخ!.كمإلىبر-تجرالىيمرإ،م!ق

ال!ص،بد.ءلىةضارنهكلقلا
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إقوله،الشبيهذ.دغدى+!ةقدجدىوتدفرءدالأستاذوأءا

الةسفبضمع)،4!اعامدبنالإ-لامكةاب)ءن265ص

.("ئةلفى

كانو"ةرآنأن-يئاكفىص-ائلءا-ب-وأته"

نأاد-ا)5-رتةقد،المطلىب!تر-؟بءؤلة،في،كوخىنحتلقا

ا)ص!-:ابءوادفىكرفيةةا=يااله3ضاباهفبأبدير.ن!إحا

القرآزوا!ن،؟صل!إواداءنعاائفة)ع!اي!+ل!أءراص"

وحماروءاط!ادث-دوثءندنزلوحىإنه،وض!ماب؟ةاب.ليس

ءلىلاردوأ-رى،!دين!دءوةقىلتآياتؤنه.الماوارىء

إيخالأة!لو-وا،1،"ساثلينعنلإجابةوغيرها،المفكرين

ء-كافىمعلى!-ضوءثاثا،ابكادعلىلا!ثوطائفة،المتنازءت

كانإذارز:صأادثاطوءلى9وءربهنجىومافىكوكا!ا!،الأخلاق

الحقلب!!زلةع!دهالأولبالإصلامت4أص"شالماائةة،ى."و-ى

بذليلقبهوفترشد،المثكلتقبهتتهدىلهاالمدبرا

اطهـا"ثشضهااوحى9منإئرا!تمجموعة*.!مفات
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حأالجموعوعذا،مجتمعكلوفى-5ليكلفىبتكررمق

،النفوسماخذعلىا-:وأحاحمعأوقرىءءى"و-ىإضاةات

الإفطنمنءه!عاباليهيردةلاالهبولتآربصء!لطو-

الإنافىالىوحفىالأوتار!يميحرثلأةلاوالاشخذاءاء4إ

9سحرمنو-(0كر-4ةدأ،كأأخذا.4-4سافيؤتذواحدة،دفه"

الىما!اء47قتركوأالأ!ورءنءثر.فىةن!سا4لهبدع.ة!

كا.اصئون1ءن،ص!وا.

دةرثعدالأ-ةإذةوللأن،أظرالى!وتاحا)-صموهذا

أطوادثءدوثءةددزلو-قأ"أ5التر-"ب!رمءإ"فى*و%دى

ذا5،اوقتهأاطوا-ثءلىنبروءا)تفئوآبرا-4ءا)عاوارى.وعاروء

الأعيد9:اقيلأن4إوصوءاالو-دةدم)5ب+)ءلالاثح!ضءإ)ةول

؟تتإث،ا)-عاءءن-وةهةىتإبقى11-ور-فىالآياتقى-"ب-أن

إو!مهاكا-.،الىسوليأمرةا)ثءونءلطشأنقةألآ9-!زل

1)-لامءإ:4شبرداطوكاط،،1اثها!نار.الذىا،ص!نفى

والآ.إر،رء!انكافىثر؟اةرآنااءةهـبرانثةرسوليهارض

ءدةإرىالبتروىبماءض!احكفىوةكرتذأنمنأ:،رذلاث/!

وسبم"مل!الهءلىالابأءهـلملى"؟لتانماظطه،ءنعا؟سمة
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!+ا+5-ذاطرص!توأنهمرةسنة!إقرآنإيهارضغ!جبرالا3

الزمذى-داردوإوىأ-رررإرهكا!الى.أألا-فرأرا.ولا،قينر

اسوراءايهزكزلو-لمعلب،افهصلىالثهكأصصه!ل"كانالنهأعمان!ن/

لهيمحمتكانن4بهضدعا!كىءعليه.نرلذاإزف!دد511ات9يى

أقول،أو3صذصذازيهابذكرا)كأي!ورةؤ-"يةألآزه15ء"!قولص

نرءن!لهإ!ا!طإ.مماإطوإدثوةقجما04نزلةد"قراتاأنالأسئاؤ

يد.ة؟6ا؟سهتاأ!-نوقد،يهرعن،يلجبرإبانه!قيه2ب!ربيب

اتاتإضرأنأيملنالمؤسصخأةولأءذاءز،عا-لملأف!غحيينو-دى

عائ!الإذءنمحص!ااهـ4تايجدةلا-ولالهء-إرل!كلصاطتفحى،ا

روحاةيةءنضدث-يمنافىرحمهالىاة!ىعاةإ.ماضبوهو،لا

طركيب.

د5الهلاءءنو!وءية11او-دةبمدم"ةولرفضوااكيئأما

ذ!ث،8تو"!قاعىبورىوالنه-االمربىابنلأمظلقرأو.عاأزرمثد

وضومية11ارحدبهذ.ثباتإلىو،!طكب11"الاتيدمحونوذهبوا

البز":اتوبضكلف،و"بميدةاقرببةافرصبتلىذكاءمن

صبرلجلكلممثممور-ولو.ر،اي!ا1تلتىكوى،ائرة"عن!ة

الة!كلفصنكثنديظثبتإذمذهينذهبلاوإنكنا،فظئن
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نز4بلرفضهالى!ارىءن!يه؟ننيولا،وث؟ممتهرصد..!

لهماالمففورأسناذبأءخهمرسنضار،ءؤلاءبهنههعالنفهممجالا!مامه

يث.الصح!يدىالمتعالء.دو":خدرازافهعبدكلد"الد3ضور

أةرد،كاالمظيم"لمبأ"ة"فىكتاءدةاوذ.35يد-أعلالأولأ)ح

ارحهةملحىنا!لمياالترآنقالةىالنظملدراصةبرأ-،أثاق!لتاباا

بموإلدي!ماالأسلوبىالزتإب!دبثأنبؤكدمما،لاوضوءية

اوئهيى.ال-:ابب-يا4ءيىيةنناركانماؤد!ئأإطاؤعرة

ا)ةرآنعن)ء-ئ!دثالهظيمأالنهبه-!دتاإزدشالد3-تورأصررق

?دان!الآتات4آ4إ!ةافياءالألمهىايدانرضالفاقه-دتث

--13..ةا،!ماقوآوةإ)ةولناصيةءرهـإثبكاة.الةرآاساتلادإ

الا-!ازفىئااالىيمتابءنزتلملىلسهداو?ملاظواكنأدا:لىا

أحرىفا،اط-ء-مالذكرنور.نبس5أويلالتشمنإلتنز15؟9

أرىلاأضت،إذا،يم!رمزءث!ن"ةولهذا؟:!!المظيمالا:أ

نيةا)ةرآكاسورة?!وصلم11ا!-دةقدرازأ)يمبيرالأسهتاذرأ!

41قىىالى!از،أ-لود،إ،رأعن!تدث"كركاأن،الإنصاففن

ط4،القراءدلي-5،ء!!!لكلررةالعرالهلاكةأثآلىيمهلمصل

!ليه،الكلمأئمةءنالأة-اذلفيريم!دونهلاالأدلىالتصوير-ن

:174هى"،ظهم!بأءنااله!عه
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15أصفاا!5ا؟اير-به!اة-59الةف!رةةا-وراأ.)ةةرنكاأ-ل.""013

ممااةإ؟،واءةبمهتفى511!ن4اطوزوأ!ا-مثو-ث؟تفىالمما"ن

صولهوأأ-سءلى"طةإقاصداءن،"يتدةءخما-حل!1إنهبرتتدر

ءح!اشص+.4كلءناءضدو،وف!ولثصب013أصلكلصوأف!م

تا-!راين-،!قل؟13اإينأجزبةتتلاكا-زفلاظوو3(وتةءسفروع

إشءء-طلا،وا-دةمرة4رصيوءمةد،وا-د.وص،عقوأف!ية

فىا!"نةصالأ.نإث!ءولاو"ةة-ءق"ةة-يمفىالأو%ح!تلاعر.ن

ءامةاةة21الأ-ناس،يخاىقيبل،بقعارإلىتفءار.ندخافى

والالىخامكهفراماةا!هاث"اوا!دابئحماآ!ادإينفىىكا،9الأ)ة

!ااو!،أةة-لمافىأ!اا"نصارحأهـرإاشهاةةولاذكاف،خيرذ!

ئهاثةوأوء!ا!ترضط!ص4فىالفيدا!أفواباظا-نءو

إلى511مذ.إن!ولاو"ت،ءؤ-لمة،!تا!وا،مت!لاالم!فلفيير

اةلحمإنهاإللا،إن1511فىاتاطجرتة-قص!"-ورةفىفق

وصاراتهاؤطء9صةهين،الإأ-ان-صعمفىالأ،ضاء؟بإتحمةي!ا

أوآمصاومن411!لءةا-ألحظمانياتقى؟أةة-ثان5ءوصهحأ؟طر

انخهو511بي"إث؟،ةبع.ن!هاتحهطثهائجاو.ن%قيء-تد

فهإ-صىعهذإثوراءو.ن،والأعصابوقوالهرئ!اتيإلث!ر
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!ءبا-ذأ5؟اصءااصتزء13وه؟تؤدىةو،"يئص.اتبما-ا-ورا

تخلافا!-دواضةرءأداءلىإتهإيرهوناةهو،اتدواةواهـا

.،ية،فهاله4ئهو!ا

ل11بضأ،.ليوؤد!دت،دراز:ورالديمتالهما!!ضهذا

ثذكر.ورا?ارا-ر4الآثوالآث"إينا-زقاا)ةإإ-متةه-دأفهلى

مماتر.ل"ق-5ة؟هولهلأن،-ءد-اإةهت15أ:اصهاءمماكت--صإةاض"

يةص!اا-داراب"سآتادترهـإجمث؟الأأة"امغ4ت)ة21إاس41،-5هـين

تافة21اسهـالأجة311!ىودأنتث،ركا)ةولا*ذ"تاماةوالا9:فهام

اتقويراءإذأثير"ةحمابوما)15ؤ9-15ص!نو)إ"إعد-اراةالأءر

تبرا.ا9-ورةقت-مرىذلاثكا"واءون4و"ا)دشورةول؟ؤكد.

إيةلذبا4لومحا.-وكدءا،صا-اخ!ر!ااوء3؟بم.دى-ؤو،ينءه

بمه!ااقرآناورسأعاولوهى9:ةرةة-وركلالاتبرا."ذا-علهيقنا

184صفىةتالاةرةىاو!دةءلىايلدإةالأ-ةاذ15ا-:ار-ث

:ة-"ما"ا):قرة-ورةقلىاا)5ءةدأظام"ءةوانت!

مةدء4.نو-دانهانتأ)تصاولهاءلىالهورة"ذ.أناءا"

:أنفا)ت+رفىألمةدمة،تر+يب9"ذاكلهاوتاءةاءدبةوأ

(13-م)
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ارضوحن5حدابلغقدالهدايةمنةيهماأنوإيانكالز"هذا

منأو4قل!لامن4تيهرضواغا،سليمةلمبزوفيهث!ردد!لا

اتقالىكافة!سدءوةقالأولوالمةدد،مرضقابهفى!كان

إلى!اصةدعوةالكقابل51دموةفىالثالىوالمةدد،الإسلام

ءرضقاثاكاإتدوا،الحقالدينهذافىوالدخولياطا،منرك

والنمازعارازعذكرفىإلرابموالمة-د،+بص-ل!الديئءذافراغ

أما،مخالةص!ان4بهمواخأشرا-لكءلازء!علىيهمثالذىألدتئ

اإظصدإثكالثاءلةالدعوب!ذ.إواا-ب-اينءايؤيف"ة+رةفىتماإلخا

.،وآجلممعا-إممقلهممايرجى،ر!ان

هـبقرة-ورةص!ؤن-الد!:وررآهالأكأصر!هةى"ز.

تةصهلحاولوةد،مةلاز"هجا%وت"تةءادفةبمقدمةئة.مبضد

،الآيات.نتهصكلقىتءاتةدرختوضحطوالءةءاتفىلكز

بها،تؤ.نقضءةتأةهدقبذل.مدءلىب"لذيمةمحاولهاوهى

إذهخاولأة!دثداهذامحاولةنةةةولأن-لهـنقحمتوةناو)

قياءلمتأناإ؟الدار-!نبينانةاقموصحت!نأا!مئاصر

محا!ددارسبعأصقأندونرةالية-،رةبهاجماءتأخرىءناصر

إلآت-!فك!ر،المقاعد.نالأ-تاذحذدفيمااة"راجهايلى
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ء!ا

تهه-ورةالى،.مدأنتدىءءهص!)بذأكيدصترري!خأ؟وةد

لابءليماا!53وبةإةقاراءخا!ءسهابهفىفينىتار:لحةأعرا!-ور

إاو!وصطةو-دةي!ةفبرأىالتإس-لىفير!ثم،حماه"2أاالى

نحلصأظرءنصدرقد!؟يرار-لإق!يةالقربما-،رةافى

ألأتاذلاالمفةورأءا،افهعندلأوق-زاءبميه!و)ن،يهفىواعهماد

،ا)ةرآنفىالأكط3ا)تظ"به!ب.إأء.درةةدل!5ءدىيةة!العبد

ورفسصصفىوحد-ا"ذ.ة"ت51كهورةصةحةثةغاأر.نثةربفي

بهصةامةمةلمدفى!فاضلىإ+ؤ)فلظدوة،يززالهحت.اباأ-ورمن

هـضبقىلاالةرآنألقمماالزاسلأوأصكأ-اأن-ما-ب-إنه"3ص

ءلمههـ،يطهتون33لأئهشاأ-بيزار-ةاطولا%إ-5ثيننمهالإو!؟،ه

أضولاالأكروافىالمهمشتتاءلأ-زايرطكتيبلاشءسة،أآن"ة

ير-نةقولاالهثسخا!ميرن"ترتيمابأننةولأنلحقفحهم

م*كلوحه:"فى،بلخكلعهمقءطلوبالز-يبلأناثة*م

الممهقثرقينممن؟اعةئا!ن)قاا!ة!دوالأسضاذ،؟-كان!عةالبدامن

القائكنأما،ءنيرولاعخابىهدولاءلمإنيرالقرآن-لىبما+ءون

ءةعكاة،بداهاقوونفلاالوا-دةلا-ور-لىلأكراش2معحدد

أككيبهابالر،حإؤتونلأنهماإعافىلمت"ثتيمبايترعصيءاءالأجز

مهما!نمنوا!اغطا3!هلمهاالسوو-كليطر-التىالباه"أ
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،فيصىعرمفىلاتوجدالتىالىوحهذ.،أغراضها-تصدذت

البلاءىجمازالاه4ةا-ىإحدى!وروحد.القرآققووجودهالم

منآبةإدماجمحاولةإلىأىالى!ذااة!ينالىدءوةاوةد)اه"تأق

مايىعإلىافظرثمءثلااةطكالوا5تبراور-ورةفيكالىحمن-ورة

،ىأخر-ورةإلى؟ةعم-ور.ن4%لتةتة-ينيحالصرا)ةثازءن

ف!ثات).لآءهينوضعكلةكرالذااةطئ!أن؟هلبةول-ولن

قىأوسثاا؟ولأن،ثازالءذايردثارى"وا،ممودة15-،ر

صر؟أ"ا-وران4صصور-كلفىاءلاةحااوا)ة!ويرياقا)5يراءأوالإ

ذأككانسصور-ءنءة!ر4؟اتةإتإذابصثوحد.أصيج.هو

كليدلإذآءر--م!الىالى--?-ثون5ءصوبال"اإةب!ثا

الأ-تاذانوعادام،آترشىءعلىيدلع!طكثرأأثاشهـ"ا4عاهة

واحد-محاولةوءاولا،-دوارأىءلىالتةهاةدو"!5ءدىدراز

ا)ةرضلءئة4!ا-ةفىبدافىا=د-الوادورةقا)+ة(ءص!قياق

المناعر"نرةالية-ا-ور"!+.دىالأستاذثبتهأ15إقارىءمنقذنناة!

نأكليدلاتلإفاا)ةطه:قفىالأستاذانإخضافيمف)نركل

إلىبقندماةدر9ءوصوعهأصولإلى-لمندلاقىالقطبانجاهم.ا

طرأهيد؟ؤماةصر.كلنلافالا!هذاوق،بحتذاقىاج"ا-ة،
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41لمد!اتعيةا!ءفاتالة"-فى.أ":الاةرآناقياءبأ!

.دا-مل!او01

:ابقرةا-وربانتوتحت34صبهاتفىيم+يدىالصلأستاذاقال

المدينةإلىو-لمءايهائهصلىاكيصرهاإطتيمابهاوقى"خ!االةرض

ودقالمةاةةإ)ب!مومال،--دأرها"وةإ،داا!لةايهودار-15أنه؟ت

وتم!تونه،4أت-أررألأ-15أواءلثفءن،واصلزرجالأوسءن

أوككفىالبقرةسصورةاتةكزا!اصالبااطقا)يابوإدسبانهووناة

وز؟اي!مإمالواالذ.ن-يمنإةاةأأ،يئأووفىء42ث-ألونوة؟الأشءار

خةتبالمدالإ-لاماوتةراسد،5والمساهـلإتداتا)155مأ--!.نقىل

13دثأصفىإلأ--كام"ذهإلىت!قي:!حصا-4)د-لىينب!اصاروةد

أوأةلمثكلدألىةا-ورا"ذ!ءن!ودا"برضا)ةةيمون،15نياود

عيأفىإ"ثخبواماة-إدانةوإةافآينأ.نايهمإلطو!نالأحهار

ذعر!الىهذا-زوةدوس!ءايهاللهصلىا)ةىأمي:وق،الةرآن

ءرىض""و-رىثرغهب9ءرىثاةهء!وىورم4أمن3ضير

ه!اقص!يمن11ءلىمانزلبانإلى"ذاءنتخاصثم،ادصب

بدئصوةدوءها4ا،صهمءهادتهمفىلمماللازءةالأ--كاممنالحهد

-ادأأبيانء+داأت!وناءعندمنالقرأن.فىولثباتبإيدكلرة
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!"وصهأءإطالمهسلى11؟يأعصو.فااءرهفىأ!إلذى!ثتبف!

بامصصذ!ريمأبداةذراز3اتدع:ورءا"9نصىا-اأنكأفىن2و

!أ?أصربهضفىئهةاة!ماامعا)مه+يدىالأستاثمايهة!ى"او"ثاما

ءوضوءىأ!لإللاقىاذاعدنةتاجلةء-أاإ-ألةنأك!ؤةمما9.حضثون

ا-وشة"أأترضاو-دةفىءذءب!صابثز،5اث15لدارىأ-ثحوو

،شىءفىو!الفضىءفىر"ةقا:هر-ارةسرءناءصإخىصأق

لانهج!حلافي!-عاءأن3ضابنهلمرحا!فيإ!ةاءانهذا5أ-ئر!و.ءن

الاءجاز.وضعقدكانا)عتابه!ؤاوأن،تألإف،1قالأرضى

المب!زةءدارته،اتوفا،الة!إ-4إءرةو!ةوم)يخاوك!حدى

منهسورةصقئضعأندونالأحقاب!لف!ءلىبان9دأيافى

موصخاحدةاوالسو،ةقالأءراضبنوعكانإل،ءهينثههـض

محملىعنهوجلعزا*؟لوقد!أجذابواو-أفىواءجابروءة

خثيامنمتصهدطخاثهارأدته-بلء!الةرآنهذالوأ.فى)خا"آبئت

.،ونإفيرلهلممالفاسضربهاالأمألوت!ث!
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ئيةالقرا"قصة

بيةهالرةالق!من-ة-دصرالمماءأدباولقدأخذتكتب

عىقومات!ا5ثارحاالفديااءولهاو-معةثماوتصانواعهاأ.طمأبمر

تخرءماعلىذ!ثوءماء-9،وءةا-اة!حواروأضخاض+أحداث

ا!ماافناأكاقوإذ،يئإهاصرا"ن*تاب9ادلأفذ9هالعرالمطمماإ

إ!!عاقمحاولةبةما!ارقبثا)!ثةاطدتنةوالةن5ثتبرالأتبرةتهب!3ة

ءرتهاقى-ؤباالقدالدراسات"ذ.إنة،بهةالأدالفةونن124-قي؟ا

لبالأساإحدىألأدةه،"ة!،نتو-صثكا،ةييموالتيماللةوافى

ئحةارا-ورةن5.نقرز؟يمادحر"قرآذبهوء!اإهتم"شإؤفى-ا

ا،راسلأفىأقرآالا،!ىصصوايضهأنا&لىين.نلنفوحلافقد

رأوا-في4!دلاأ!!واوقد،يضلمثدوناصة!4فيءنلمبلوالف

-!ثمل!ن،وولافايلالإ.فرإحقيطلبجمالافىاقرآ1القصصذ/

،!ه،إصرالمص!قصس.و،فافىا)قرآالةصظناذألجادةننكب

،صيمفافىا)ورسآ!حصالةءلى3!ةبولمحاولاائمةاؤيةالفقذقايإس51

ءذاقجاءتدو!ل،زائهأن!ابتلية،اإةماؤفروبثئ

كاةذ!ثءفكوقد،إطدتةةياالةةد!ظأح!كد3-تبما"ةفاالمنما:

ادصاصا!اإمهبطانةردقالقرآالأ-لوبأنسواض!-حقعتة
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)ةمأبقلةءاو!لىنهـأ،ولأةإنزةوورن5!ءيرو41""!هفىءاصو

في.ا)ءصإء-إزهةة-؟صإلىقىكيلاءإ-4،أإثحهرالمتايهس

!ءعد-ازدةةرى1ا؟الفى!حرىرطوإ)ةأنص!لافين

إلىينجاهددءوةإذبىا)-رالتراثةممءلىوعا،ن،الأدب-ة%!ا:

يم:ةا،و)"ارترهـرزتةمنا)ة-دتةةظوتإت11ءني!دماكلدراسصة

ا-"الدرذ!3-احالم!ةالىالدارصءوةد)الذات4الةرآنهاصصةالدشمجالفى

!كأ-دافىالى4ةتذوبههوو،ي!ة؟رىأفقه!لبد.4ت!رورإء،ن

ادراص!.ءزءنو-دالضفيرو،1)خحليلفىالةرآإةصفىترااذ

"أةإ+رفأنءله،المأثودالأوخأالمااعه+وداءلىباءد.ماةا؟او

آخر،ء-ياوح!سد-5يخاقىوخفي"إقاث؟حما!ؤتحلاالةوقءنن!طأمام

بقوىع-!ثفذ-+4ناق13ةةاوا"ف!،.!هدش.إ-.وي!اءإهوببل

يحدأنءنأءلىةلأنهزا-ي!فى!اخالةواذاوةوةأصالة15إديزلها

!هيب.وهفيعاىبكلةءإس

نظرءنلا4!اطةهحما-ةءن"ذا!بأألىمادآرىءثظنزد

لمب!لؤير-تتهىا)تايرقد"ساءة،أن-ئطقلحقيهةادكنو،فءرى

،ءجاز.ايرةخةلاأ-ربءلىتطهةاذ!ضاراتخعأرذه!!ايتممااكوذ

ء؟ضلاءث!ذ-ن،والأرمانالأجبالاخلافروهظقيمكفولا
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لحلىواءد-/وي!هالهرضرءنكأز،ص!إث!طاصةي!ةأنأدتته!وثإ*رءما.

ثموالفربأثصقافتلاةصاصسالأصءاعاينةمرفب!اذأك5أسؤث!دو

منا؟سإذ6طإتةإثداإح!خ1بمذاإة!ةتا!زمأنتبمروةت-د

كا،ةومءنداطلاب-ةما-ء-دة-"،بمإ)-شا"-ءوأنرى؟9!ص

نها،!!)--كلة!9-لن4يم)أنك!2!.مؤعتدىأءا.ءإ"
هـ-!.ووشسى-حا

"!مايةتظلأذ"ؤلاءدىبمزفئأ؟إ،لتأنإذالأ-يرالةصلإ"يتم

نحذحم!اإ؟ث،ءإصاكاء!بر-عهوعاءشىظ)هـذءبص4)ةءةءيروحةءه

اثلاث،إ=عاواتهاعن):ه-ثء4زر%4ز!ىالىمان4زقنازدكلداإ"

يقللالا-قةدةا15!يرادخ!ا4-!أوةإلىيمبدأوا"شاةما!لا-ءاو

-ص!نء."ءذ4ه!14)قر%اةاهانالإذىءير:؟ءاإ)فىةهةءر-"-4فىءة"

بهـابزتةا!وقد،5"ا)ةقدءةا.؟-ةا-!أدرقماوةة!قوندآدةاعة!-ثدة

وءةحدرة?سفىممتازةةة!:حا)ةةيضإلىةيضا)ةءنرط؟"ةالاءذ

اقرآنية1الدارصهينإة!ة،ءضءلىأ-اص!طدشؤصإذن!ا.-وسءهفى

و!اولةرإسخ3جعلىلاث-ءةرادىإخ!بى1اشمابيقإشضفمم-ءو

ا-ألةاأنخ،اجر-رإسءهصنيمرةونلماإء-زاالأكى-إتضماع

4بطابالةرآنادةةرالةء-أ،حرارالةقي-.للاو!وحاتذنا-5

أ--دكرىاخاباؤا،ءةيخاسءنصده"ى2ثنااترادابالأعصلمو
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اللقم!يةزر.ماكها-دشليةالقماالة-4إلىيممدالدار!صلاء

اثالأحدألا-خ!إدليوضحفيبت!دكللأفنيا،اية!اعناءصمنللهاصر

قرآذنصمن4بمرضماشيعقوالملاجاةواطواروالأشخاعى

الىأنال+لميدىالقةنبه!لةدإل،الئمهيرقالفصامنحىينحو

اكثهإيات3!تابةمردنثمانح!وءلىيم!ءرقرآن9آياتبمفىيمتص

وف!النوالأعلىفىالقرآاطوار.نءطا!برزة،امتةدأ5،المماءسة

مهواج!.-أصيمتاذكرإصه!ءفاأ:لابسرأة،إقص4ءرى6لكل

!له:3،فأقرآالنصبم-:بأنلهاقةد

وتومه.لأبيهبراصما،للم!

.عاكفونء!،اأ%"كاال!هيلذه5ءا-

ءابدئا.14ؤاآبا،ناجدواو6-

-؟ل:

مبين+صلالفىو7باؤمثمألةدكننم-

6را

اللامببن+كاأةتأ،إطقإأجئننا
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.ةل:

كلوأنافيلرهنأنذىوافيرشوأتيز-5ربربمبل-

ئمأ.إهدلالثن5ذاس!ا

ناحية9ءنكناةإ؟ا!اهـاقهـ.ذا!لماق!اأ-رىنصوصض!ير

ةيف،حىإ-2!سأ!!!أتجص!5عا!-رء:اة-كأ-دهاة1إثمحرت

أصطر-تةخ-بالاةصةاطدثز.صوة-"ث7خربكل-ب،خان

أضخ!ه،راطواراحه4كا؟ث،ل!4مه،صه2الأعلىابة1)خا9"مصهجهلىالا

دونإ؟عةة!ماراتيكراواثءا=أ--ور\.وأل!اطلفىراصعمةوا):ا!ا!

.1)أشاحت!--!طففىالةرآا؟الافىح!خها!)!"

،إحضا-ءلالذىهو15ءحرةأاالقصةدةالجدس2إةاباورءفاإن

ل!ي!ىاكأرباواةلحثبةءدلافى6لةشآالقصصأنثءلمناكبوو!!امبم

ررصوتد)الةىيا!ر-ةة!-4ةتاباأصلوالأ-راثيةروافىيصطنع

وأن،خلفه.نولاثديه!ا"نا):اطليأ-5"لايم"!كرالقرآنأن

لاتسحءدودآتجمأريرد-ين4فتفىاصاهـالإفثبىأ"فيصىسلقه

عنةيحثضىءث.-ز.لاثأله-لائهولكن،ويروققيحبكلاد

لقدكان5،اطق"ةعصىإوافيإن!بهكص-اا)ةا"لوهوبديل

!اذاصحلدى"ويةترىحدبيمكانماالأ)هـابلأولىءبرةقص!3:ذ
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.اطياتئق-ةابمضأن!أض!مةةدوبملهاراغيزيئالخيالأنأةو

اوتإهاقاأءرقثة-ور.14يؤوق.لاورلأهنرروعةا!لإالبفوق

نفصلىثمحونذات-.إلأنا)ةمه،فىءذ!ا!دطإة؟صمضأالخيالات

نءأءاهـةا.اط51-!م-لا!ف!ا)ةرآ!ة!صفىاص!-الذا5وجود

ااطاشض

،ذا)شضمر:اتتصويرأن"ةءذكرونذلاث!"ةومتديزو

يهفاالذىبالأ.رص!ن!أالأولء3-د.ق"وشاصفىالةرآ"تص

الةفا.المذهبطثلالاونا"ذق-تةورن-كمااةرآنالأنا)قرآنبه

ثة-،الحادي!توناأوكااذ-ةار"هلأعىط-4ءندلأثخاساصمرذ

كهأكزأىوالىات-كرةاإويهفونإ)بمال51!مامهمءنأكثر

عضيراكه-ولأنيئ-ةالةةه،تةزولوهو،صلأثدظ!اقاء3ا

كل"قرآنيةالةصةقرهو4التهيرمجالا-4فىصق"ةرآنإب!امامة

لتنرق-ش1ءتهيزبءمرةأقرآنيةاا)ث-مياتترفأتأة،د3تهءاأتم

وامرأةإلمةيحرووسا؟ن.مبراهواوءوءىثوسفحماتإينبو"وح

ءورا!االخاةياأصماتاإل15وحد،ظاهر119-عاتأةوللايزالمز

الادياصويرالةابراعةذاكحفىأواذا،احمواماكماربفى

ب!!الهر"ةصصأن،لءنثم؟عون؟ة!ءةلأىا)ترآني!ثتمية5
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أممدوالىالفكرة5وطلإ)8اهمامهءنأكزبالحادثةي!تم؟نةديم9

إلا"فديمالهربالةصصباءالأدعشقوما،الشخصمنأعثر

مثاقأكبب!.:ألأ!اهذى!لإهـإقو-.اقه"ة!هويرية)براعة،

اتء.ارفىءنةورهءنافرج.واوأالأص.مىروىما-فظءلى"ب!غة

.الالأمةبرىوقيرىالس!ر1تغهث

آياتالتحتىثةولمافىصالةرآن!"الأدبىاك-ويرإن

اووء-؟13علإتضفىبلاءحايرتوءنقيلمولااصاا!اال!ثصخ

المثاه-د!-ل40ةأاذوأنمأوق-4ا)ةرأ"ة!ةفىوهو،ثيروا):أ

اؤ.ايربمونب!ثاظاءاتقوأكلالملاءخأدقوت-ور،واطركات

فى-صرالاماألىالمهءنة.!ب!االأ)ةأظكليرفرفآ-راضبير

يرىتةر9لأصصدباءةدذلا!فىةول9وهـتور،ا+؟ىالةوود-د

أثمدم/-كأكانينإبمراةلموبفىاخالباثر.الىالةرآا)ة!صتركا1

ءشاتلاوالى-ولهـ!دىءأنت--اةىالإصللاهبلا!+وةجرآا

بئعتء،وه-ذا،طا-نةلهزةنفسه+رضبقينيملاالساقصصمن

ودهشلأروءةقاد-دةسورةئاةاراثهر-ولالىت"-حأتذس+4ر

صامقة-مثلصاعقةنذريمأفقل"ؤلإنإعرضواو-لعز4"وبلغحق

!.فايىةلمبمايخلعهذيئ-دهتمنيركلأنث.،فتوغ،ود5وعاد
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ك-أ*%خو%صل!افىة؟و5،وصا!طاء4اذسلىالةىفمكلثدهنجوضع

لأ(تحملةاةأكنهىبهةىاءسألمهنايرمهإةةولنهوعأ،أتحا،ق11!لإك

بطلىائلوساحلى!2قدكابر511أثخصايراكمرواهذ،-ي!ىءحما

ضحمافلاالذوإقبىالهرأ)قار!ءثقرؤطحمر.يثأيةالقرآإقصهةالها

ياقز،%اءتأذيئء4إثةداتوأ)4إءحماد.واءظقءيتخلل!اكل

اإا)قصة-ركلووءتاب!نا)قصا!بنوأباخ،.طثاصمطرد

ءينؤ،ا)ة!ةاتو!و،الأدد!فمه)-ةطإءلاىأوثادىإفى.ة-هـلم

أ)ةصآقصلانو!،الأقوالءنت!صدماتحثديةءنبر!طه"قارىء9

نحىةلا.لمالقصثناياقا)تو-ي!ءةالفةلاتهذ.هـكنةقلوحد.

إطارأيرعمءاالتصوثروزتاخ،الأداءبلاغةلأنيف!ؤا-ماطءنةبا

حكفأ1إبأص!ة-ةثلابةرأةتةأ،ايغا)5لىأ)ةرآردلا-ااحدفى

منيخيلمأبدعأءلىانإسكلالصوروتاخلأ-داثا--إ-لةضجد

ةولءةلفىدةىتو-04ألىاط!يمالىكر؟كتةلاةاذاالا-ةاؤ

افهلاءأنإلاغداذلأثعلظاقءكىتةولنولا"وجلعزأ*

هذامنلأقربربىي!دث!أندصىوةلمصة-4)ذابكشوإذكر

الة!صالماقعلى،-لةا)حريمةالآيةأنتثرلافانث،رث!دا

قبلهاماتث!ل"كأالىاثةثة"ك!يماروحتحهل،أنمااذ.ظقرآن
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المثيمخالمهطولهاملىتوسف-ورة-براالاياتبه!ن4بمدهاوما

فيتولدهوتهأدوليمالى-وللممحرثثصحأنثىءق*بدهشك

!ه!ارا،ا!ائهأمتورشنرقونأرباباالبنعاحبىيا5مضلا

ب!اءنالهفىلأماأإؤوإتمأبريروهااحماءإلانهدومنماببدون

الةيم-الدينذلاث)ثا.الاتبدواالاأعيئهال!اهـمانططان

يوسفقيا.،ايةفىوصلتجدلأ!كابلونيهرلالناىأكشولكن

أنهإلامدهيتوقعلاءثتالخلةى.وتفكيرعىالابماومنحا.الثفى

مجالهقبهضناأنءلىاأةاءدزايحتذ!ها4مضالهرسالآصاحبيمون

الح،5ثي!ايأسىالةرآىالتصصمنلهيهرضلما"هـقدىالتطبيق

تحاربةمىضهىدينيةةبمصدلتأافهسانهاقديةلاقرنم4الة!هأن"و

اء9والكر-يةالةةزةالهار،ءوخط،الخلتيةا(بادىءوءلو،أرهبية

يرىا:ئد.ضدأقوتوا-يهالى-إلاسابةطهئن،كاالا؟صاةية

فاارسالة!ابولاقوا،ادءو-أماناحملوالأةاسراثمأة"ت،"ء

ين،"-كاةرفاإوابن"!امنت.نإئهسبهلفىأصابهم0811واو

الكريمآالةينحاطباقالط-ينذ!ثبضعننادةرأفصحوقد

رهد،وجاءكةؤاددو،،ةةبتماارسلاءأ،منعليكنفمى!"

دور..قي-ولنوجييمتصص،وان،الىؤء:فيودبهرىوموضالةاطق
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برأءةادةةلهحينأافاا4تاو4)ةنمارالث-.لةالأءباءذه:2وض93،ق

رآتزءنقفئغا-ى11!دأ13إ3تأئمزءقق،لامهيهونمصعانما

-دبد!ءلءنا):م!ثدالىزفه!ارذاك.واذ

التصة!ه؟شلة4ا(ؤفهحا11-اثذ.5كرأثركةأنح!ز-تعا

"وة?ذءبارةءاؤرةةاذ4،لأداصوصا)ةوعأرحآنهثخا؟ا%!ة"ةر

المةإ-.4لطااات:صتة134موافكلوهـر.ا!و-مىائميوا،إلةبهح!4ثةحم

حقو--4ءةلهزحاا)ب!-بأوانوتمددرىء"ةطأحمازؤ4،مراة

وأنثلة21اخ!اءهـارعشأ!ةظأنء-كازراإواءة!ةإهدير--ماح!

و?!أة!أاا!اعا)لآلأئ!-اءنأزء-اسالأ!بىرصءد.إلىإفتةلى

الأد-ةالآثارالأءظمير-"مالاذلاثءنلاةرآنةث-حأهاوبركه

اء-ةادىقو،صابا)ة!هحوأالةإ"إينااخأإلىبهاألماباصصت3،

ايةتدصطا!ات4ءنهـبدآأ:ص1،5ص8لااظا)صةا!رأ-ة"ذه.أن

واةقدىء!هطلخ4ةضضثءالاا)"ئال21انلىاءن-رءم1511ءص
أ

واذا،2خر-.يخاوالملفقة-ءيخااطبوءةااط،ةياتب-.ة،إرى-"ر-3

وطولاةءساو-نغوغ،باوا!انايحازاا!وةإتةا)ةرآااا)فكانت.

الايرازإحداهات!ثلالسماو.ةة-ص11ءذ.تنهثلاثة-نلمفاننا

حبءلىوالاطنابالايجازبيناكو-طالىاثاب4او":ل"لاءح
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النةرسطلا-ات11ناأخذاإوا،ا؟يربالإ-13مثالااثةا):اةأق

نبىا-ن%إخاةء-كافةأا؟ةوءر.ناصأ!ضدا:تأذإثاحها)-3اص!!ااؤ1

بمضمعيةرواوا)ةا)ضةقصوو-تص،تةوالةاأة!هوصةإو-زةاالةصةا

،إهشرء،-ةالىلةعهل،الإءط،-ققطبا)ةفىاقمهوداال!اه!!

طابمل2لىا)ةرآالقمهصأنوهى13اإفىءرتهةبمونن!د

نءا)تمصيرةلأت!-و!"ا!وهلضث،باناواطيراش.اإثرأ،ؤوى،ك!و

فا!لةنيةالإبادةت!-ارىوبصث،إ-ءهيرأب!-اأ!ثا-14)44ةه11

ذإلىلاتجرآا)نصت-يرةى.ء-15الأص-اواةا)ةلاء"الألواع

واحدنوعع!دالةويةاكأ"ةإقتوزفءنا)-كانهين.زانر!أننا

دونانةصاهةوءكاكلرخاامحاا؟3كااحطتةأنأهـا،إعأوالأا"ذ.ءن

أفه،باب!ةيرحاخ!د،ءاة!ذاآ-رأو!اةىاعتةشوخوازتاههوط

ذا5لهاإرففشصة!هوبالأةسنبدأ"نةولة؟اهدةا)ثالأثلةاأإدؤو!ت

"واأةها-1الجةأص-اببلوناامكاأإلوإنا"ائهةولمنافوذج

مورهكءنثفطاءإثمافطاف.ث-ا:ةونولا+!مه-يننايرء13

3لااتدواأن.ء!بىيففتادوايمسنأء:-تكا)5،،وننا

الوآخاخهايدألا،ننضو!"تتولمالمةو؟طاة،ءتر-!انكدميم!ر

،نابرلضانا!ااو3وهارأ!أو،يخا-د،-ردكلاوءدو،يمنحاءهلبم

http://www.al-maktabeh.com



093

9أل!أ،تبحونلارد3دأرو11أو-طكم!ل،وهونصمخن"

،يلاوءونإمفىكلةمضهمفأقبل،أ!ظاإةاكلاربناسبحافى

!!اناء13يراتيبدلناأنارءصى،طاء!صنااةألمداياو!را

جاءوكبف،اة!"15اهورة1ذه5عردتثابمفءيف،راغبونطار

ا،-ر5الظا؟الملامحاةناط،ةياطباثمما-!باطرك!فلا-الأسردا!

انرظر:،ا!روةاحاظواعنوهـفص!ا

سبقمااذ،ورةب-ورةلتةرنننو-ور-فىتكرذالةصةةدإن

وباجما.مالذاكانأنءر.بديمكلثاهماز.مينطلإفجهيىيرتصو

ووأساطإهضأفهزاماذكررا،عنوأمكرض،وعقأسقكبر

ء-سحمحلىالأل!ةضهاية،ب!اتخهتممهةظرةبة+قوءنفلاوظاينالأو

إقلا?واذوتهة-ثرواءثر9ازدهاما!ينهؤلاءن5وأءثالافهواارراة

،بواء-واءاب،6أ--ابا"تلى!إلخيرواءتحان.9بالاه

ة-ةواأنوأأسهوأ،رزقءن-فتجة؟الفةيرحقبرطرواأإذ

في!رعون،الممرمإلىءقهمذوواطا-ةيتنه"-بلأنوق!راثاهاقهءليولار

ا؟ناءا-ب؟وتأنقهلعابرتهمأتو-!كا،ئا!صاابةةألى

ات-هوأأنأة-مواالاإطفونفاةلأباءبالط!إرثهتاركاإ!-يم
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ءلى9طافةدر"ك.نطافب!أناومادرو،ةاء8ا-ةدوناليارجهم

ثةذر!اإثهاأءهءت!ىايتاجخيرآءرهامنق)شةلمااثل4أبئ1

ةيهاحض!ناور،المم!فى"ر،تتابماءذ15الاةةةارور-صمةا!

ا)فارىءإقمةإف!رايىالمقا5أةذ)تاتااة1)!هـقة(نبأةاصر،"إةاافىبهلىإ

ةأفقدب"ارمأدجلررلي9*!9أ!ابت!ه%ثأنةبل--،لأ"مرفةد

بحصثةولع!ذا5،طلاعإلا-ةلذاذة4ة4و-ر.ق1)"ثو4؟ذ"

311-ونهؤلاءور،لم،الأداءءن!لةه"ذاحتةصابأ؟/الةاتدين

يز!دهابلا-ظلاء.ةدةءنلاءرم!:دجةدإءلاندرة1511أنا

الةأثط!عايت!مفىأةومايرىأنكليهش.ن!ى،1وار-"ا-وقدا

بلف!رانتوضك"وةائإطواان!ونء-سوربئفونية!ر

ينمصب!إذ.ادونلى*ءإأهـاما)قطرءنص!ونإ-!ة؟3أزداممت!!

-ركاتهمةرآن11رصووة!،صار+!نةصإنيم!م-رهءلىفدوااأن

!واونطلمة،"-ز11،ولة111هذل!-ينة.رإتات!3اوخل!ةهرالظا2

هذ.-ةذف!هم.،ء!صملهاكمالووميد-إخهاألاية-افثون

إنهالفارىءنفىفىلةوالأتالصور!نكابثضا!ون"!هـ!.4

تخنيفو،حذرفىبالىظميلو،بمىقىفى.اة"ثسوءضلىار-ولية

لء3أصديهرفيملا!3،ذامب،ناإنودار،ةاففى8وطاء
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أ!فكإالوامنى،بتخاةتون"االفظهذامنذ!!لىيتصؤر،ضيئا

لاهةارىء-،مالمفا-أ-فكونثمأ!ظلالبرأتوىاةصوالىالأضواء

-و-رصةظةفى-4!تاهةبوقىا-ت-لا.بماذ!!قهلةوسءفتد

الترآنثةل11:؟ئاثجدونةلاالىمودآء-كاح!الىيصروناؤ

إصناب!هويرفىل3و)-ءنةالآنأةاقاتثيةاكاث!دواأم31

ءكاحم3إ-كاناأناتمهدزو!1،ا!الىنةاأ،اقاووهاأرلاةلاجياش

إةا=أةاذهولد"اي!3إءةو!م-دتارإزا-شإدءذىبادىء

،،عرءوتن!نإل"ارةر5ذة-اشوايحاورنة؟افهءنابأدكأكوا

ءنابضعرر؟!منالأ!لموا!لى،.عات.ن-أعةصو!اذاكاأت

بمهـصاخؤد"ثرالأءإكنأحص-ير1ا"ذءبعهازإتتةا*2ةأءر.كل

!ء-:إذاللهص!أ-5)ةد!،آ-ء-وتولاأح!مأةل511ءمة-لملأ

الإ-دتالا!ءنإدلاةلوالا-اخلاته-ص!لاءالهظ،إملوماالهةير-ة"

إإةاتاواينظاكهأزاإ"!رطن-5"ا)!ارعولهمة"نهءصخا،دءن

اثهلقومنةوىأفىطااةفو11"ذاايرنجدبصولنو،إءينخاصا،ايم!ا

وراهـة!بؤاليمضىأنءىقار!تاركا،مونقيا،وض55كلم"+!3بلزلأ"

يخهآخرءلىلإاقاضاءضمترءن-ب!اتاصفاطءنإورلاومفىءذقع5ما

؟رارتهأليأىإذاءبه!مءىاعراراوأءظم!اسةاث!دكااوأ
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لنابب!أنبةا"عسرةما-واضارمينالمذعن"ة-لميممنبدايبدواإ

.،ربناراكأونإلىافاخيرامن!ا

.رةالجظأصحال!عن.ةعدثالتىالزآنيةاسماور1ةةراهأعد

أطوائك،إلىأطواءإههيى"نافذبهمقتأثيرهامننفسكواس!ألئاظ

كاص-لمتمابص!ءااة!يرةاياالاثصل!4!صققرأتل5كر،تذ

تةاولماماإهضيةولهماكل-!ذقأن-اذرثماثيرو"تألدفاذ

مثالهأنماالىذهباذالمةم-5"ييما-4هـةاءو.فىالأدبلمبلباكت

لن!ون4نهثافيةقرآة!اخةار؟اطدثتدورءلىالقللأقصوصةجيد

!يالمقدإالمماتةيم)ثإذنهأ!طواتسا)ثءلىورتدائاة!وصةالألأمثا

هذهالممالم،بضمنأشةقذالأدرىولا،مادوالأالحدودذات

تنةردوأخرىث4تففردباطةصة013؟الآدابلىجد-ولاأة"ليلول

قو،إ"يةوم-ص"ن5إلا3اطلات!درلااطدثلأنصبإلثت

ة"اءوا"خنفيئوحاولواواءقزهوااأءسوةاصأابنةابأصهأنصوصة

عنةكوص9والإذعانن5بذا6أ!اثقي!دوالمثمباصاذلان

!،وحدهاطدثءلىئمةالقاإةمه،مثالاحونبف!هتاالعناد

ألاقدرلاور،أ:طلابها!ما-داثجموعةالأضخاصةصمىان

فىالمنهبىالنقبمان!وقاخذابطلاكانا4الأحداثبهذ.نجوم
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"8-ديدمنإة!اقىا4له40ك!اأنلهأ-يحاذاىالة!5انةداءال

ارقو!ةفيهل!ءةداواختلاطاثتها.ذاونص!ثالآيجبكيزوالز

وطةقأنئزالجا.ننمحوإوةدالآنفىى!ترابالاةدر.بةالى

ءلىةثت!9ث-طأواقصصاخى!قالثخصيةءلىاطررث

بصثءإت4منتول-اءلطةيانح!نهوا،اثالأصدءن!صهايرهطما

الأصربأءةاهج.نءخ!-ابهونأنلأاتيرالنبرلابظس

الةهيرةالة!9ؤجء.أإلى9،آ1)ةرلأةصو-9اأ.مموذجقى3منااإذ

-لماثا)ع!ف-وشةفىاخ"!ااههدوا.وءى9تصلانؤعاشاةإنا

-كأأبرخلالةتاهءرءستالوإذ"وجل-زاثهبةولت!بدىءالق

ا؟داشوأءا-ءالى)/ةولهقوتةخ!،--15أ"ءىأريئالب!رجمعبلغأ

طوأوكانلهمانز-3تحقهوكان،ةالمدقية-يناةلامينف!ن

إكرمنر!ةكنز!اخرجاو--ةأثد!ئلفاأنإكرأرادةعاطا

ءة!منة،امبمهايه-تطحاما-%وتلذالثأءرىءن4فمكوما

االا-ةذاءءنءلءه-زأ-قققت-.5-رآنيةآيةبئوعثرملانا

91)فنيةالقصفىمجالأقارىءابهقيمهخمابضالىنثيرأنو-اصاول

االإءاءوكاليرأالتهو-لالىصن
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ص!رأأ-انالاأنيةصة"ذ.قبلبمةع!ر9الايات3رتذاةد

ار-لةء"-و-ين،ةةيره:د!ولاآرائهفىب!،جدلاء:!

اطقبه-فىاءيىأجاطلبىابدالالىابمأيئومتذرءفيسيئبالآيات

نأا-؟أوالمراءالجدلهـنيتحاطحافيما4ث4تو-تراءا-خهزء4"صممهر

"ملمءنيإةونلا"ؤلاء!ناي!اجذوىوأن،قيا3!لما!كل

"+لم4ةإظنرجلأة!ل.وءىذاوهاهو،إدءوهءمهـاضيماةأ

بمد!!لأ21ة!4عه،ةار21افهفيف!و.ءهس.فىواإ+را"

14بعد"ةفهوو،وا)تاذا)بهسن5ا.سو""ص!نءاءبح!الى

أخبر-شا"مم!نمباة،بلغأ-داايرىي!نأبارسالةافها-تها.

متو-ل!-تفيدالاةاه،ةخ!!أ،بآ+ا،قدسبقهيئا.!رامجهحلدىرجلاأن

ن.يحولعكلآلاص!ثف-ء!ية-لةلى4اظماءمورامحكلءةلاشصاتا

الةشءهةإ"ةمبرأشلوءا--لتا.بقولذاو5ةما،الأمور

والأء4وادبدادما!الةظوذسوا-يةاناىاإلت،الخادمءن

ءيزاذالاعصلاعىالذوقء"-"إنيووفىآاةجااظاقأت"يرما

إ"لهولأ،فتاقىةتاىلمءتددقل"ةودهقافهرسولذإصامن

.،وأمتىكاب
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ى!و.ل"وت

.،باةء!مضى

أو95+ربفحمجىإح!أحتىابرحلا"

علىيم!"ءزأزأتت،زحألا-ولهفىاطافىما):!هيمأرأتت

--!-اس؟لاأ"ا)خ!اشاللإلكااء-هـا(1ءلوأءةما)أولةةفىا،:اقلءظا

فا51ةذ-تأآإ-ء")-!احةءا؟ر5-153أر=كأ!!ءة9-برء!ماالةو

تاقىئمل!-"صد1)-ث"4ةصفيلا،5!بيما.هـثترك15!ا!افا(اق)ءذإةللم

ضاالهبيثإ"ا!ق،داة21حاقءن"ذا)يسإذالخادمإفانةاهـته

الصضر-إلىةبلءنأوتاإذتقيطرفىثة-تا.أنء"راا)ةداءءن

!عرهأنأذالاالثيطان4.أ-اأوءاطوتازبتفى)ااعتذارلق01ة

دركالذكأالممذبءا-بهأخلاقإءملاأ-:نانا!يةلئموت*تظلإف

،قا"إهر-خقا(نبهع-داما)ذلاثبؤدةفىةرذ،أصقصاث4حه

وراءها،ز-ياالحةب!احةاءتزءالاكأبةا(رءوالأءب"لي-دارجماوةد

علىر%لأعلميالئه!رعله4ر!ةأوقىافهء.ادءنءهدا.وجدا

-ونماراةةايئأ؟طاصااء"د4ةكوءنفيرجلا4""بط-4و

ء!ظركءنءممبزءا!مةأةا-"بيرءنواخذلهأ4"هيىثورم!

.)ءملاالإت.و
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قلب8ثو،.وردىأدء!4القصء-حرحءنالةسي!:جىبةاهو

-5!ئأنءلىا-5ءكل5)اءأةسقثةول)حةلصط!ه:رةىدالهث

ك/"!-زمفىإ"ولوإةهـلالاهءدثقةاطةفص!ثةظدا(رثتع!مما

ويالمما1،-برا،4قيطنمماءلى-!بروآيف!كراق.ز-ةطخان

هذااص!.أ،ةوا)ثا)"ةاحاطابينا"ةةر="إشةا!اب-،خ-!ؤران!ان%

الأ-واراثة-طىأ-اناوذلأثإشاءداطدودااشأ-واءورث-فإفان

ثملاهاظروناهلايرءاىا"الر-ثباءتة3الم!إاففهاءإلىاطدودة

!ا!--ةات)اصخواكا4و/ةق11،اللاأدلىاءذاقءكر"نأالأاة-ء"لا

ا"ص:فىاإل،حرن-ومنةتأءنآ!ثطاسيخذلهتةل!(اءبرهـص!!

ادوسلالإذعانإلىطأد4أاطازما)+زمذوالر-لاأءا-بأما،ال

،،أمراالثأء!ىولابرا"اافهشهاءإنفىشجد)ةساءةقففال

صديقمنلادا5ا.مهءخهاءهرةة)بطأثذودأنااءاأتشأولم

نإ"ابازميثصط"ذالةؤ-مأتءلىيزداأغ!.لهوجمز-ا:4

وظن،،أكرذ4ءةاكأ-دث-شءىءءنائب-أةلاتبمضئا

لافه؟-كأنوهـء4فىلابيرفن"ين-ولالأصأنموصى

بأنطحه"وءد.وةد،بابوابارتتيحين-كأ"-ؤالعن

منها3راذلهيث
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فيهاارأىوءو.تةب!مرههب!بخوارق-رب،الأعاصيرولكن

الىسفيلةو!!انتبانهمااالهموءىكايم؟نوان،ءفكرحلىص

وإكرحهببا)ةجهأمحابهاطفهاةيدانر-ثالى!.لمهىاصتوافة

إلىيهمد4صاحهحنو)،والثناءبالمثكلذ!بلاةاأنعلهىاءكان

فيمهيحاإ)يهايلجءا،طلبكاد-ئ،ةينزء!ااظثبهةإحالأ)وءمض

لرداينتظرو،اإءرثصيضااقد-ئتلمها51لمنرقأ-رةتها"عاةزء!مو،ه

آل!أا4"أقو--!بءادئة-اء"بةايرتيبر!ةلا:ي!4منالسرخ!

ةءقولء!د.يذكارومه-ترةتدارك(اصبرءهىفخمايع)ن،ةك

(ء-ساأمرىهـن!برهةولاة-؟تب!اف!لابؤا!زااع!ذارفى

ينالطرإمضإ"أإذا-شيكلفريانثمالأول-شر!،الىجلفيةةر

كانلوويبةرلاةالخارقةهذ.ءلى!مبرقان!أى:ةةةلهغلاماإقيا

11الدهوباطذرصوءى

وصاحترذيركافأصىالهائلاظطبهذايرىأن4هااقد

ضميم!ثتلقدةةسهـةيركيةزةفاأنتلت)صصقنكراا!صاصبه

الم)الهاتفالى،تصحبئةا"ادالإبةصامةةو-دنظرئما1(نكرا

تصص!أدركةدموء!وكان(صبرا.ء!-ثطخاناةكاثأقل

مئلجتتقاحبنىفلابدهاعنثىءسألنكان)سثذراصلت
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يلأزرإلى؟فرءانثمالئالىة-سء،الى-لثةةروءةا،ءذرالدفى

نأع!دبماءدارإلىجللىامهدهة.ةهونهماهم15عا1لمها51لانت-أ

ل5؟ةبهعدأ"-ارخة-كارالإ5ءوء!ثهجلفم(يضهـ،ضهـ،ة

11(أ-رءلميهلاتؤذتشهةتو)لهةوقاإقهخج!رالإإلىبأودكنه

بقولهثهخه-أ.ظ!!!ه"فهرانولا)ا):ا)ثاك-صعوعوءةا

:ت-ولءجلبلا"وا-سب3يتركهأثم(و"؟ةكإ؟كهفراق)هذا

ا)-دء"*ءنقي-دثوأ-ذ(ا-برءيى--تماعأءاتلوةصأكةعمأ)

ذلا:أموىءنأ+إت"وءا31الحاةولهالىءةخهـءاوالجداروالضلام

ثه.اصبرعلإ"--طحأءايل-أو

عاحامرأ+ةاسهأخذأن-ةطيعلا-إة-4ةإرى"-و!لقارحمى!

ريم"-اكصالىالى4ت-وزبداغيث+رإل،ث"تدخ!اأنامدارا-؟،ءض

س4الةمرا)ةقدأ!ابافاوقد!الحارقةالألهازن4ماية-ؤ.لحل

كاناةفا-أةمةهسإنا)ة-ص!ن"إون"ذاءثلفىءةوراأن

مطلمم!اءنالمةاجآتتحوطم!حقاوالة!ة،قاتثووابيةالحاذءصدر

التاليذلمتقىأنةهلفة-مأهنأعلةتةدالمفاجأبإنإل،خهانماالى

افهةىوهونهأإمنت!-وغءوركلةوجىءءوءىلأنوالأ-ةاذ

مفا-أةر.يثوالا-"تجصارا!!رفةفىسوا.برثر4045يملاورص!
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بامنعلىةلة-"ويقفثتحةقةبادرث،علىاوغثديدةكانت

لمفاجاتعبمحرضنهأدرىومأ،أيةالإفاالممرفةمنالأكلالم!4ا

نأكبرمنأةمفا-أوأىثىء؟،الأولىا،ةا-أة135تهح،أترى

قئلمهااثهحرمزكيةنةسةةلإلىءائمانةوأالأرضعلاءأكبريممد

":-ش)فىبمهلوناكين!-فهيخةخرقإلىتء.دأنأوايرة-رابدون

إثكذنجمولأوو"!إرم511-زمأولىءنووبدء)صهآردسىءو!ان

،رإ-لحف!3اا)-ارخالانس!ابإرله-للأةلمرممصلهـهدا!براصاقي.ل

،11يهأما!اث-5إلىأسا-تقىإدهقدصا-بهقة.الاالئة"ل!نو

اةدشاحةءية"حازلاث?لمجة-ةقي"!!،ءفى-رإثكا"ذاء،رءنا)تصةكل

زءماف!ش!إ"أدب"إرواظإص.ا-دبكلناحم،1كلمارإ-5لم!كى

11-يىاتمهطلا1)-اةلة4صث"ئتوةقا-اطفىةظطريخطنهأءاإأ-ان

قإعارقلاعلىالةصادف-5ة"ة!ا،ةدماتد"وءر-ةبالاة-ائجبالأ-باب

واطركةإ.وطواا)-ءودإتمجررءنةلمهرأبءن.تزءاثثلا)عاوته-ا

نءل!ر-و،ضرهءيرالما?نيرىث-5قاءو"هأة*يمواوادءون

ا؟ةوة،نالؤاء4.ن!ماطظوةقرزءنخاهلة-م(13أت!ا-غير

نءحتلأراا)!الحعلا،5-دكثةتأصانكالإالأ-.إبفىركثةت

بطرظنكرنكك!فا)صريمةالى-لةهذهإلىأرأيت)لفطكثكل
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نحهايهااأرأثتثمو!شنة-دفىتصطتبالأحاسيىصن

الابنىالحرفضائ!امنارالنردقيلا:اسه،ءتاهةالىتلك"كذةت

يم.إف)اة.

تامة2روايةأنهصذجأما،*ةالقص!ةمةأ!وذجهوهذا

لناتقدمهةوالأث!ف!اسادثيروالمصور-،ردإ-المآ-لمسلةاطاقات

يمهـ!طر!الذا0ة-4عهاغةدو-لءنرافهوكاءن،بوصصف-ورة

اعبدالإقطونثكرساتونثثرعاةيئالذلاءءؤلهءاء-ةةلة-ور-ق

دسوشةقخاصة.ة-ةةي!ةردأنشصاءر"ةرآنأنكة!ء!

هـمماالسوركألمففىبياءا،ة1قهصيمررتحو)،لفهل-اصة

هذاأنع!!،!ةرآنبرسات!اف!ضائا44الاالدءو.-تض!اهلإا

يم!وكرادورةحوله-دورالذىالدثفالاترشاصلإصححدارال

ةيماأرىوتلاثئهلألاءنئا4ث"ص"اندثناطدثث،ث"-اذقيزيد

.لإفإنأ.ا،ء-4إإ؟خ!اب!؟/؟لاتاحا"ةالةرآنص"تمه+نرة

بطلع!نوا،.أة"تناوأ-داباتشص-مهتو-تةسرراةاأ-ةذ

-ولهوماالأشخامىءن-ولهمنو!لىو--.ةوصفقىاط-5!4له!ة

الفنه،-:كنهاتحأوةد،مضأشاأوؤفىا14)يهت!4الأحداث.ءن

حلماالمةرةبةبعبحيثمتف!تيال-،)لهلايرقىفواةنحو!
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"؟-كءلإطابزز511ياؤرءنءا!.فيأن)ةااذاكاتو،-!اأصرهى-الطب"

إ-سؤ:4الأ!واتهـامت111صوا،ةإن،واطاليمااف"ادورفى411،ات

ابر،ابةأ!االأ-داث!و!!ادارت.!،لىا):ااوورؤ،الآ!رإلاط1هو

ق--1!يءن""!دت"دوءفىا3=إةءندإ-سر،تتاخءةظمءظقى

.ر؟لاهأ-ر41لدى114+ا!اةاا-تدا-ن5شصذءاإلا4موازهص!رأ

خصيةثإنألىالأوا)ثخى!04"حاإو-ف4ث-مههنتكاإذاو

9:ء،عا-للأءءلىياةواأتإوأ"ا"اوبقديزز511أةر41ثخصهـ4و.لدوا

كر-سا،1اولاد.ازعأرفت-"ثتءةوب)ةةهثلأناوإا!وصوحفى

ا-وصصف--ذرفىةهةولاطةإة-صح.ءلى-ة-صدأنةهلإنهبا

ثهبان11إندايملأثفبءهدواإخو-بى!ك15رؤصص-5لاا

له-يةول!ين-وحيرقلةاوا-سه5قئدادثم،(ء:ينءدوللاأ-ان

ءهناأرسهفى)ناعرن4إةاوتو-فمملىهةابألاءااث!رنتآ-ر11،

)إلى-ذرإشهةاقفىءاج!مد(ةكلةعا،نلحالاأأإوبثلمهويرخكدا

\(غاةلىنعة،أموأالذ!بكا،تأأنوأتافإ،تذههواأنىدز

3دت-أت.حونءصاءإي!مأإلىور-+وااإؤامرةتمتإذاصتى

فصبرأءرا-3أةة)-بملت-ؤل55امأذةةالا-ة"اوهوا--"

أ-ثاففهوىت"الأب/موجمع"ونآ!ةصاكلانأإثهوالأج!،
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هـير-ت-دالأضلاخةكق!مالإونولاد.أجا.اذاحىتأسيابرا!ا

ءلىحماء!نالاءلإهآءلم)ءلء-وجمابهمة!هاحء"فواز"ءا-ت

تؤقرنحئصمأر-له)نةث-وكالأمراضا."ت-5ثم(ةهلءنتت"أ

في-تبزاطادثةوت!دث،يميططأنإلا4إ)-أتة!اطةءنءوثةأ

لياال!اهقةولا!طررفهاي!مأإلىينحذشالأإخاءفوت-ثقهيئ11

فيمفا)-ادؤ-اىلى؟تا9ه2ياثم(شيلمهبراةأ.رنفبمأإ-عات-و

ابد!ذكر"الةائبلا)5اةة-،فيلمووبمب*ا(1ب!3يأت!ىأنافه)ءصى

ءورةتجد،اناتوسصفءلىأ-فاثا4أأكلاءناثءمر!اإلو!د.

افه:ةولمنوجد.يهر-!وفىأباخ

وااذهـه)ئهنالأتةولثبما3ي!!3ظة!وزناطءنةا.ءهتت"وا5

واةأى:(انروح!ن-ة%-واولاوأ!.4يو-فن5.زم!-وا

لأعوامامته-!إه"ثوصصفلةا+رجا-!نائهروخءنالر-لثيأسلم

نأقبليحهرو-دإوسفبقب.ص!ةومر-اذا-كأا/!وال

(-بةدونأنلولاسفإوتحلأجدرفى"لهحو؟نة-اح؟تدءثمإ-ء

فلا!افى!!ك)-إدئهطا!ا"ذا-5-اثمنتجباةائل!مأجاب.ة

فه4اعلمأذاعأةلالمي!)مسرورف!أفوء-980-ةتققثم("فديم

ا!نهلمدونمالات!
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أغهالأورتسفةديزا)هؤأةاءوأ!،ارادأ.ر+ظماكانهذا

ابا-ااا-ةهة-!ئم،!ى55!ت)توةاا-إوالأاتتإة-ين4ا،اءة

وحد.ضةابر41ز)!فأن=اوإت-بنئم،دبر"نقهمهوةدت

يمأإأءذابطأوإ-ءنأنإلأ-وءاأهلما!إأراد.ن)14-زاءاتضا

وأتتدت4ا)د-ةأ-و--"ت-ين-فىاا)ةاةاص-"أاةخدارت!وإكا

)ء(؟ناترجاتوةاصم!هيخاءنشواحد-كلتو%جعءلهن

اةأمخااكىصمن)ذة)إتةقامخ!ةظءيرأطئجالها!ن!ب"5ء"أويخه

اور-جنهفآءر.4،اتة+لاائنوإ--ءهمأةسهعنراود-،و)ةدفي"

ظقه3-يناءاءكطا13"ءةءنءبرت؟)(ينإ!ا!راهـنكامحوواه

:الآن(ا)صادةنجاانوأفهةةصهءنراودتهألا)يئان!افى

.،ته--إات-ماولىث1)ط.0دو)تذأ.نيدلم؟بئالىمحهنااةلأأ

إ-اطةئ4ةوك1،1،إلى!برلمىاصن1صخيرةكأوهلةلأولا.فى

(--اج!ينلىرأةخ!مروورةإث.س9و3وكباصثرحدأرأيتإق)

ةثهنإعةثهرب"-15طه4إ)ا؟بةةةثافىيرىخر-إءوقففىا.فىئم

إثمد."اخهةيز"ؤإ؟تءكزللى.ا!را،إكزلثم،ء+دوفىةالمرفىفي

ت-.أ-ب)-ات،رفاذأ"والأما!تةماوء-2،وأأ.لمممةاطءبؤقى
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إتاجماةاإلىةءييأ-ولهت!اكإ،ؤإءراثويرى،امرأ-"في!دنهء:4

،!ا)ب"ثرءوأكا،1إكأءبا-ءناري!"4أءاةءتويصيح

."اين5الجاءن3نواإ)ي!ناصبءفاصكهيىهنصف-5إلاو

.ىيروء"-بابر!ءاادجنتلة.يىآتزلاء-ي!انيترضنم

ىؤالى-ير-ةاء.الهونهطة4اه1ب!مذيبرءافىاهط11ممهء-)?نبمةا"

تةيةإلدءو-"هـدومةهة4ح!"ا،":قةذه5ت!زتةو،الأ=لاماوإلوتأ

أربابا"+04ء-ةها-ة15و)فاص!اا4"او!داحا?ابمء"باةالأاءدةءبحاثار

ن"ةاخاة"ظنإنيةولكاثمار2ا)ةءداراالمهأمتورءةةرزوت

يرىينحى!!ااء!د05ىلذبماعةاتءينةة""كشءةدفىاذكر!ئهارفة

)فالها"-تينفيءذكراأ-دبة-يمر.ءلىدرثةلاا5ثء!ح!ايز"هنر

اا)ةأوتلةطق55ئها--ة-االىإ!مفىثم4إير4وإبوسفبرأء4

كانوو،إ"،اذوفى"!!ثح؟ذكائهاطلا!بث+بموصين،اءر!ا

.الفرج-إعةةت-ا!اذ.ةظاراوند4)-اءةار)ماإوصصفءيراد-ين

قبلبراءتهتةبتأنيرةدلا!.وردى"111أةياو)محنلأىد51

الذ-وةبالصاظ-ألهاكرإلى-خارهبؤدةة!إريصولة:ةولءصىكا

أ.يناصيون)5ثت"حرالىةيرجعتهبراء3!-:-ما،أيديشةطهنقىي!لمر

االأرضاثا"زكل

)م-.؟!
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وإخوة؟كأة:4يلهقى-ئا!!روف15نصعلىرالأ.هتمفىثم

الملبهرالهطليزيدفلايئساجدالإخوةويئرالمرصقالىإويهأهـؤخ!

ربىجهلمماةدقبلمنرؤياىإلتأوهذاأبتيا!،لأابقولأنءن

ثر5ء:وصصلافينا-04هلهالأولاي!تلصاحبالى*جهثم،حقا

ال!مواتأطرالأحادوث-أوبلءنوعدتكأا(لاثن4؟:كأأ!ةد

.،لصالحبز!!وأطة!ا-سةترولآخرةاوفياالدفىلئوأتألأرضوا

الءيربلاة،-ه.ياتثىل!الىا)قرآالقصصءن.لاثة.كلاذج

ا؟وذ!كلاةفردوائن،الإيحاءو-وةالأداءوصدقاسرداوتتماخ

ا-ءيامة،وعو؟والأثكأاصاسوتهعاولاالأحداثتحددهاب،ت

،الهادفارسمنن!طا؟يم!اجاءتفقدواندماباصتقلالاوالسياق

الباينم)لةولمنهباوء"اطؤقصص9من.وطرازا
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تأزامو

ا-بذواوز"صيرهلىاةرآا"هيانذت!إيلج!داون)-كا-5!ركتأ

وءظآ،15أ-ةارواخر1ةب9ءرحلاتبةا!ءإث"ما.ش!دذ!ثفى

ا)ةول،اطرادذالمناهخواطرقاءناما-ءراإؤلاءوكان،.ؤاةاخ!ا

نءت-درأصهلبا!ث!لىلأن،يصإتوقيةقءاىأالىة-اقوا

تث"."لا؟افيةالذاذه5ؤكد!ة؟ىأةهدبةةر411إبءو،"صص!ااتد"أذ

ا.ةإقف!والتا!3!رأقزةاقاءنكانإذاو،!ةءا.ق-واهخ

ب!دطههههـ"ةقي!ةب-س؟وناكأاامى-ثت41"!-أا11-ا:لفىالأ-وبة

تةيم.ا!ب!ادرفى4إتأااتهتطواصصارتسصإيمص!رىة

والذوصاا)ة-وىا!ءفىالاعتخ!ءاذا1)ةر156لملأء5111كطودار

ئالأنءواز،يراولساصكرأفىلاث!لا!ف11.لا!أوال!"ه-ير

ةيخااوةو،هـ4":ظر!ةا-ا)ة!نولة2بءيرءمروة"ابيدلربالأس

يدقمماابتو-دةأ--اماوإءالةأأتراكهبوكاروالأة-"!هور

رفدتأنبدلا-؟ممهدةءأ.ولةلأ&"،اك---بنملىتفاؤه

وأءاضه،به-13ء-اتارتأ1511ءرةالهرم"نأءةصابرداولاله!ء؟

-ادارسونتجهفا،ر-يبةواصهة2أقعلىاةذهاوةوزة-ت15ءداةو
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ازاءالبلميغصلأنةهرةواوالإرادةو):+ورالهةلةوىتحلحل،لى

أ-نعلىئينالقارن15أذفىاماقااة!احيبر.يىأنش0المق!.4القو-

نءئدعءافييرهاأنالثهورث،ا)ةوةإزاءوصنيه،،رأوفا!وب/

قيودهاأن4الإرادثا)ةوةمعوثأنه،ءواطفمنوث!ر-م،"سور

تأثير،وآةاعاءن9ءفدإ15ممضد.وراهفة-يرةول!اثأ--ن"إلى

انب1و!زالة،يرمهوالتء4براو،ح!لإز،ا4"لاتءنيماع+ت"نا.ةلهلو

بها"نلةتكلا-قة"طةدر-قى5أكطةداءالاهءلإدلءا4-ورةة

.اءأصوءن؟اوةدإصا-دالإلاءة

د3اب"ذراقدلى"ةر2ا؟،الفىالدار-يمنن4ةةراواص!ن

ض05فىإقالماربم-ا)ةوىثم،ابإدةا-خ!3درفى2-دابص

،اء":ردون15يةتطإأنةقالأوءن-اتكان":ه؟إلىاكم--ماو

إة!ةين،-ابمخ!ب-د"؟إءتإز.والفرآنروعةاءة-دواأنممذإصا

ثىء،قاردفبلا-!5"دة"ةاتءوازإصاذءلىلداهاتاوا-اوثم

بناوما،انءهرءيرقفيال،"وثةاقرل1الأعان4بمد!وجا?ن

نءبه؟ءواماأركأوامحنتا،أ-دج!دءنةضائلأنافهءا

قاطوءن،بطا"لأتإةإمثحص97ثق"طشنبجاةدناتواز11

.قي"برأبناتدعأن
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تدلهأنأرادا"،دماءالةدارصى"نالباةلافىساختار

و!يرمافه*ميخااوازنةبا،و-وههبحنىقالقر2ن51!ازكل

الهلمفاءأممحأو-!ءات"ائهءلىالهرص!ولكانوإ-ا،-الهثر

1،15-طرامة5بهةةد؟-ا؟لءة.تلة-امقدمةبحدبهبدأفتدلأطبة

،.ء-و*ضكاماءندكإ!وروالذى55صاةال،":هانأعالى

ء-!فىو،اهـسماء-بلأدا44"ص4عاتع-ةأذ!4ةةر?ك:دء-لي!و

يها،م.نثحماءفىثم"ةرآنة!عامفىأولابظرأنهـة؟؟نابأ"هر

يخاوالةرق،"ة!ظهينبين"ة!لةخهرفءلمو4علباذصلىال!

4وء"ءة،الأمي12-إءىت4ووؤ،ة!ل11المثين-5اتفإ"-كا،هـثن

الةرق-ةممأإنوإ-صداةتوصادالضرضأدر3تفةد،رقالة

ا)ءامةبملة.نأةكتوءاا)ةةاث!ءنإثإدإفىزا)ةصدءلى!وأ

ذلاثأبجثم،إ-أنال51ءنإخظو5!س":لصس؟ثإكوأن

رمما"له-نع:بوه!-9انر-ول-ط.ب!نصثمور-شطب!هدة

كانأو-فا)صةهةفىلى!اكانة!!"164صزلا!ءقبا""ول

ةيةا)وررقأوآإ-ملأشباهـخا-ةسبتةأويم-سإ*فااءذافى)ك

أنهء-بأؤاا)ة!عثبإلى!اةءصأو"-3زاىةكوإن،فط

ن.لأثذمخةا.ءائنولةرآنبرأعةةينالهرقءلبك4بثقي

ته،هـاكوءا،ورسا"!ه-!اولقلموعليهافهصلىاالى-ولصم
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إناقىى.كأوأةدر،أ)ةاضا"هـنايكاآطاولتومات.كل!مورن

.،شصا-ءااعأوإاس+او01دا55وتداءدوأهدا/+ءدااأإوو!ءين

ةإتازإواوب%صهـن04إإوءا-خ!ا!ها"ذافىإة-داو.وفع

ةدا-!1511-لملأقأن،+راءال!ثوة!اءدض!"وتطباترآناإ!ن

إقيالأ!9ةازإوافى!!لا!!،:إم!+ةإها!أفىا3رىا--اعة،أوازا

!ءلان4ءاث؟تازبين55موصوعوءالماص-5؟أت"ن

با)ةارىءلا-ثط.كر:وط"ةذء1ء-انةفىيرولىنإذ،أعثرأو

!ذىةدلاباةلملألىا-؟نءو،اند55الىان.يدو.نقةأإلىلىأةءن

إةالصحاو-طبالى-ولةول+نءإد،وخما"نجىأق!-ينذ!

فونو،ةرآن9ط5تثه"لا4ذلا!اكاأنقولل،اثمراءاثص!رو

"ير،أوعأإهلفى"ةرآنءطه"تثلاإداهة!يهذلاثأنلايفءر

،وقولةولى.ينء!5-4موازة"تةيملااؤلالىا)5صارتقص!نوا

13ليترهـةلاكاإوتوضوع4فىبانهوفيطبة،%فىأنةدر-،قوكان

لىفىاةرآاالإبرازوجهلى.ءلىإلموت!ن:ءدثفىةرآبةص

اسإات"بتأنأنادأراإذأما،صاتا)فربماءةلاء.لمومةبطصوا

و-ده؟طءماله"بأ!15أءص.،واوةوة،فواءوإصكامفىلم!ا!رآ

لمسماذاكهـدس-الأعا-م-ئ-ةاوىءص!ةالهلمتاءأي!طخسير
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فىو-ديلاقديماا)-كاتبونأعا،الوتد،ةةا!قالىيحتا!الأ،.

ءانهلأ-نومن،الى-ولكامائه!رمثنوارقلةابضاح

:609صاال.حيندفايمالههأا-احبصته"ماذياق

وفي!وحد.باةسةنرا.ىاقرآاالأ-دبنرىون!ن"

فىالقرآنخيجرىلاو--د.!ةصر"نرا.ا"برىاالأ-!ب

اليهالاتقطلهخ"ص!اء-وفىالطيرمحاقاتقيرىالاكاءهدان

وا!دااإضرإتةلاةماءلى15ةكرااناىاأ-اليبفىىثم!هودا

إحتدماو.ص!ا،-.وابربو13ءاؤ،الأرضسطحمنبهلمولا

الىلأرضيةاايىاراتذ.0!"04اةرأناإلىأقواهاةوأ-5عودا

اللبوى"-*مءن44ظهي-قرا)-د3نه،يةا)-،وراتا-15ابلا!ا

اته،ءارأوادكافىاصازةافىؤعامعء!ات"ومجارأ"أء!ااق!طمع

عماتا1!أ،15أءرءإ.يئة"صتبهاهـحة.ن4!كاهتقرأاةدو

كاطتءاعلىزإث،"ةاةهينأوا!-اهةاأم!طاتىاكهوية

واء-كامالدتباجةوةقاءافصا-ةاممزيدالدهوىالأصملأبامتياز

الةفىءتاقين3ا)ةةةيركليدق-دامضبازولكنه،العرد

تمييزفى4،به:"النقلالىفيا!أصإدراءنو-دهوقاكيئءروقد

،المةطوحأوا،وقوفا!دبثصنالمرفوعافىدبثض"

صلولاعص.معيلثإسلاطبماصه.لةإنهفى!رآالأص!بأما10
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نمإل،ئب-ثشالأعناقبدعبل-ا.حوليحومأنثطخطامها

."!ا--؟اكلالأذءانكةيايردها

-"!-له،مملىفىأللأا):امءنعهأقرىبماله!ءلأ؟-ى،"ذا

9"برىواطر"ثاءرآناإيخاالىوازنةصالبدهـ"كانإنئم

صلاهفة،ينةهاةااوبة!اأصهـ4ا)!زواخالىةهضهـنرهـيه!ءوأوما

ءة-اتفىاثمبر-ااةهسا.رى441ب!4إةآنالةرأةإةارالجاليفح

:012!ةولهالىهـ"."خ!عاطوال

رىء51أش!اقالأدباهعصمارهمالا!نفخأنن!بولم"

وبم.وا،ث+ار.أقب،إو.وءاءاوا!!افىاتحووافىالعروضالة؟س

ومجانبكضاةةاةرضعن-ارجأث!ا-!ثلأت،يوانهكلبه

"خ!وتقة-رأنا-ءرف!قاء:بظءهالةطأينفيأناةدأر.ءاوا،.اة!ود

-ثم-بايرأادءةعلىب!!!اأ!ءن"خذيأ."ثمودوءمزلةةءورود4يهطر

دةكأ55فىمأدتةتجدنتوأ،،ماأ-و--بلىء15ووذمهابآناولو

قيدو،ماكةدأءةلمهةد?كأتأخرل!دقيو،4نهءايهبرابكلاخرإةأا4طى

ةه.301حرأءةانعرة!ف!.اةيهاباوبوانياءايه-وافداقد-ئ

بذلقد"باتلاذكانإذا،:اءمنفهلمهيزقوافه،ابانوبءا
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اودةث5وءكزلةودةم!-ر4قي5عارا)ثءرهـقة!ارأنليةولد3اباذ5ح!

عنىاثهودةة،آ-رؤااخرا،تأوؤ"إةوناآتراكأوقيةةدمأكوأن

كانوما،وهةا5اله،ء5ةو)ةاصن!ر!لاهـديم.ذرةإ51فة-"

)اتء+دود-طورقاطاا)!اوا)مهة-إت"ذ.يجهلأنا.أ-ر

4اإةةو!ناصاء!هاأ!،-"ضاادااداء-،ةءقإفىإ.اةاتنهذا

غكلعلىأقيةرآإوازةةأبابطرفةةدوئادأ-دأشدص-ورالد

!-اةها(ن1)ةرآهـلرء4ءن)3تاة"ءن!اصة!لقو-43

ممهئتأقىأنسرهـلفكان،أ%رىأ.ثفذرء؟-حراأروثلىفي

الترجيح،-"أومنا.يرا.،01.هـحماأازءو،صرى!كأهب!4أرأءةرةرآ

ذلك.فىأءةاضهوءن

جرنركااه؟عا!كأمتازا!إهةزد!.شوالم!ة،:بهالىالهقظ-1

.،يمدالة

المحتز:انجاوقال

!ناتيةكادهلالء%ولاخو.

:لاةو

الظفرمنتفذفدالق!مةمةل

عهنر.تحمولةأثةاتهفدفض"ءتابكزورقإظرإ
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:لوظ

الحندص!أأنوار.ءن3دكإداهلال-تالىاظر

فى-ساالدجىزهرءنيرصدةتة.نصيغة-دنه!ل

.،س-فةاذاويمىبح":-ءاذاثهتال--2

:"6الروظل

ب!دء"كبفإيلاالىافظر

اعارإوى31-نكرأهب

اله-ذبم!ه!9صبحراة"

الطوب.نإ"جاباة:ق

ءئافىءةثاجهاابماطديثءأ--نفئلافه":-نالىاثهتال-3

بهموةلموجددم-اينئم!همرفيثونلذبنجلودمنه-ثر

ادةتتإلوءنتثاء.نبهيهـرىافه"دىذاإثافهكرذالى

.،د15منفاله

دةائهعةاباطدتثأ--نإن:،-!ءإه"ادءلىوبال

-واختاره،يدكةربهدالإ-لامقوأد-لاقلإ،قائهزبة،من(ظح

وأباخه.بثاطدء-نأ4أة"ةاس-أ،بثأءن-،ا.ماكل
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كلو"ه!ورد-أمالأهىب-وى"ل)ةل:زهالىاثهتال-4

.(وافورالعأداتنستوى

:نصا-لاةو

ضدى؟2ونيمتدةاوهدءعاا--فموةومصلم!ل.تبوىوهل

14ءةممحايهيزعزنف3أهـنسمولر-ابملةد!:تال!افهقال-ء

.(ر-يمرءوفإؤءةينةاحم!لييص-ر

:-صانةالو

اوي!داو-ةقيهونأ!يص-رلهدى،اءناويحيدأن4ءلمبيزءز

.إذكورالاعتاتفىا5ء!رأءةلةإلى

محمالى،لاو-موة،اة.اقرآ1اله!وص"إعبمازدفىالمهلآ-)ي!اوخ

نأص!فى5لااذ،مةبولةولاصحيعةخ!يراتباهماءفىالموازنةنجن

لنقرنضاءمةهـناسهةوفىوصعفىا"لالءنلاهقزضاعركابنثيق!4

لأثمركل،ص"ة4اه1قي،اءاتيرآ-رء-اظتسهبني!ةرآةإيثهحد

-ةصدثع-إدوىأ!دا)دكتورذعركا---ظلآبة

"ن!وبهاذاويدهونهيرا،ا!ةةتدرةلاترت!دثالتىاتنةا،ت

قاهل!ويلفعىأ-4أدرابهودثمءعنهلايدرآيصبح-شسويدا
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نءاهذ،يرىكادلا4+وجادقيقايمالةديكالماصةيحودكهودحتى

اطد.ثءنالآيةيدتربكالهةلا!لإهتز1لابئالأولأءاالبيمات،الايا

.ت!4وخابدهاالقهردوراتعن

لأولوءاونهقهالعاءوا-حماث!ؤرأن511!زائاأرادإمما

ناحاءرأ،.لفالامفىءا-بتهمعا--خةقد،اة!.-،اء!م!إظنبادرة

نأثوثك!ةحهلا"لملألصوءالأهقفىرأىثمئلاطاشار.الى

ةدرووهتلالن!ا"لال"ذاأنوبو!،نهإوتفض--دت،ريظم

قعاثكلءنهةو-سماوهواعاصفإثسأقأناوضكة4"قلا

اوصورةةلحهـفة،4،وهاأفاءتتوة،طوبذأبا*رءوقفهيقف

الثاةرقا،مةثلارإ،لح!وتإنلةولأوة،-ا.!ولذلاثيدوى

إزا)وث!تماص!رةا)ةثأنءنةلةلأ)ة!ه!ةفىلهدخللا

ءخ!اأنه"!رةونللواةت"-د.أء-ابةإنذئا!هيرىكان

إمرلمورة-مورةاة!رانفىاثمافىا5-ذااطثاثماإههدبيد

تةوم.أنأكا)ثا)!فىمثب!ال-5لاةهـرالأنات!إ.الأتامد4:8اود

ااعتبارأىدوننةالمواز

.،بالملالاظاءأالأباتصافىفىالدكتور4اه1اتجهماهذا
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أفأءاابقطرمابردصطمامرفةا4التثبمقارناتء.لاتجا.وهو

صورإذ2محرممهجزمنفمو،ةتفىإثاخ!و"!"افهقول

التنفىبرركةإ-وعاس!ونبهدا)حونفىاط.اةدة؟ب

لىفطكانفىكائا)"انهاإلىوتثيراط-إةعلىتدللائ

.!ورةاراتت"ا)-ور-"ذ.مةارنةإلىولامجال،ا-قي-ظثمنومه

نءبأ)ةودسوا%قحتىبطرةدسودأ.وبزى-51لىملةقة4زءنه

تة-30114سةالهلهت-.بلا!!،ث"صلأن،ه.ضالة؟.إض

أ--ا-.نار"ثتدىلا-و-دإؤا-إ"والإءتاب،صور-اه

برنرنكراناةبردالأدبىيرال!هوظ:ونا،يئطةا!االأذوأق

-دءذتدالله؟نرم!ول،،إذاووصحوصخبينصادقةقينةاءمةلاءو

أ--نإن"،ةوله15أ،د1)كأ4تطتذيمصدا1اد؟ةابازات4بض

امر2ن1-!اوةثدةقدصورت1).جىزة4الآثفإن"افهعةابيثاطد

ىديفرجابم-وللىامصانترةوا،إثسى4صميه)ةلا؟ط:؟اةةو

نو،ءا!ءاةةيم،التة؟ءلاط!يلتحصزبلمن"دىيجةإنةكتورا

ةثوز..ءلى-ةدمة؟نةاوازابابال!حاإذاالايم+ةورأن،كاغةاء

قالازا?ا،السا/ةين-سانبيماىذكرأنلذلك-ة+الافايرال!هيد

بهةقصركلدمناةتبمفد-حذو.حذاومن--انلأن"2نقر
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،تامأصل"ين!طونبلازالأد"اىازةلأوا،ر3ب11""اوبمإ،دئ

الأع!ل،،.ةطوحالة!للأنث!ر..نواقئ؟س4ة4اشكقعوةر

هدإلى""بالأدأوثاعر9كاناوإذ،ةسر511بمفر9دون،"خام

ذلا!اةفى"بهاء4مله!ؤ4ماض5،نةاء،اين)!زلىالةرآالاقتباس

.ةاتازالاوصهب!لماحصثة01-زداالواتح.ن

لىفرآأ!ىإيقءا"وازنة-ةبسألا:ذلدد!فألأناخاو

را-ظبنهفىعيفة1أازإواهذ.تيما-صتواذا؟6تربىأدفصو2

؟11ي!--خالعةدىوتم!اكل

!+".تأن-4لدارفىأدبىا15وحدالهل!ئيةآالىا-5منالةرآن!ان

وصلن!وا،ص،فوببنة،ازاإوةتخانو،يديركا!اصروتحلل!

وأوليصه-ج-"ثلمافىدةالموازءذ.تطوات-رتاذاالأخرى

.ضاءإزإف4لءهينءوصوعفىةصكاملفي-إرأناظماواتمذه

كلنصكلكلالأصواءفلمطثم،موفومهقمه،يةةقكامل

امهئأوثهولالةكارةوقوةالأداءءدق.نءلجفه)خوضححد-

ءويرىظلال!نبه-صعمامعاكمبوراتساق"ممورة،واع!مال

*كالجودةأ-باب)بالر!ءقض!تاذ!تمفإذأ،اجماءمقهـالهه
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ن44كبكلا!،ءأفىكلأفىقىجيحالىبهيلا!صا-اةصيئ9

الموازةاتءضمارقالبيلستدث،ا!دةاسريحااالثواهد

ةفهبباأدة-ااءةبار.إ"قرآنالىاأةظردأذا،وشصآاةشيةالبشر

إلهايما!ظامان!ول،بل""ذ.-دكصنأه،إزإنايملهمانبد

لالد).لي،وبمتزبالثماهديشتوقوظأيةالبياروتملىارةوف

ءلىإ-يراءوءااقىفسا،نهىا1ضيىتبمثالمقلابدوإذاكان

المتذوققارىء29)ندبل،أصوةصإينءوازفةل!ةيملاةة!مدما

خ!.ادرووص+كالىةفىالدالا.ءد،عندعائه!-إةإنةازأوا"ذ.!ةيميغ

قارسول-*ةوالحديثلةديمفىاباف!ءابضلةدكةب

،.واف،منادة%ارواخةسبدا،وةفاذكلقذاترصإنةبة3ص!

بهفل-دتثايم"-ءرلاقرآنإ"ثتوررءاواخالى."ذ.نوح!ن

نأ1)ةطهولةة-9النامناأأردةاذا،الملاهحهرهـإلأداءاتوىالنص

مدلا-اظةدق-حوةمةذاخةبوىموةفيرلتصوة،اقرآمفالامهـت

إلىنمةرأن،1إة،موضوء،قالأدإءكمه،ءا.أ-نمقارظ

مناةيرهاولهاوشاءلةاءةباخاء9.نالكاريخية"ىبأ،!ات

)"-ظيغ،ااؤرتوندونها؟ا:تابمةابالأحداثل!االداكظسير
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بصدلاس:ة-ا!اخ!ءأ81اواةحما15ءسدفىئقاطةإرفاأنصهـاصوع!لى-

ثارآن4ا"تز"ءا--نأالىفاةءهدذلكتماإ؟أ،بىالأدإ--!افى

ا.ةقرا!اةدقءزو-ءنسا-.،3.ةب01ا!قرأ!!و8لاة9-يرةافى-ءؤ

عىكا!او-ر،ةرصوكااط،أ-ةو،ء:ءصكلد-ةب9-ةةفيء:أ

ورةسثو-لىء2*ائهماظلهإفانتقل؟أزرأالدارىاءةلأةإذا-خا!ارة

الأمين.ادارساوة"4ش-وا"وضهحقإينأ-لموأءامت104،ابالأحز

وزادوا،إثهرسولبةر12إثمةر1؟ودءنةةردح!اةد

ارةةزإىور-4هـكأوعبلانئاةهحماءنثلاالةهاثب-أإلىا،ندنهو

كفنةير.وخاد!ونءقفو--!وأصدس!هد!!وو-إيبموأث-

ئلأاث!ثلاهـ+ممآلافهـ"أرإخاةرءدةة-كاةت،هـنجا،دعلىشتتز

غ!تكائة-ومددءسابمو%!مولاة،ير"و!صمائةوأ)ففرس

ب!توبنطاتةةتادةتوتأ-دبتوقي+مموثهىعهدإنسفانقهادة

قيادةتوتءرةو"و،-!نبخاءييمانةادةةهت!انءطةجتوتر

بلغ-ئلة-5ربنء-5رةياد-قيتأثجمعبةوو،فعوبناطارث

حرببنانسإة؟دةتحتا3جميهتاضملاف7ءثصةةينهلزاامدد

ومه3لافآنلا:!ينادلىمنالمقاتلينعددوكان!ةربقئد.!
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جإعلأإنبلؤالثعمدوعزتالأمراوليت،.ةرصاؤهلاهون!ت

ةتمتواب!مغدرت-يناظاتءنطهةخهمقدنةالمدثفى4تظؤريق

ثلأكاروتوةهوا،انوا)-ةد1اإمارةكاادلىون2او،الأعداء"لى

ثا"لإأءامةلمبلةةلةذاإ-لىونوؤت،إقر4صمنتاقام4-ما-

حيلأةلاعاا!ارصاءناجمالمما)ةرإقكانواذا،الداء%!وم

خندقمدونملاثة-لإلدلمفىومخاةمممنإظ""رإىفإنءدر:*ةمه

ن!الأءداه-اءمإ؟ولا5ه"ا)-!رصا،فةد-صنءحهم؟!و01

فصح،أص"ةهبرالا4الةزعءن-!هل-ش.ن!ع!لأسةنهوةو-ئمم

إصهنا55،اطةاجر"ربالةتبالةوإصارالأغتزاوإذ"افهلقوءن

ةورا"عاةكواثا:ااأ!ر!مماأ،"بداثدزلزالااوزلىرؤءةون11قيلىلاا

إولا-امة4اأدراليضالإ-لامإ+علاهروايناكالمناةقينمناظاصى

،اثإلىا!أاظا4دءوبقىا)4وبمذبونالأرا-.فيذب"نةأخذو

املامةأنت!ربأهلر!ادونو،اطوعبهـ!.اليوملضا9لاطاة:قيوونثم

باص!ذلانوابدهإ)ي!مبمهفىادء!رةيردواأةإذا،أر=هوادمإ

ة.يىت!ممزء2قله5!واالاة-حابذاةياإ-تأذةونشأخذ،1

يدونبرو)-؟!هم،4ءاعلإايخ!ثماتطرفىا؟-تبهدوس،جمالمدالا

بوضمقبة!ايدعوناؤبئؤلاء5،أفاكبر!ذبةنبرينرذلان

(9!-أم
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ا!مث!وا8ةابللأ!ةهأءدنهـاوداقئووماا03نة-اباافو-ئور4يهالمد

،لالهيمصصاعةرايةرلاأالثهعاهدواأص!ممع!يئةركاواارت!والخبإث

عدو4لأة،وأهرآساوةةالأهداءاثدمنيثا)ثالخهمهذاان

ورص!و!وافه،أنكمنبهرج5؟االضهفاءيخدعةقإلصدثيابب!

ايلاإ15ن!مالإ-وث-ولىنإذلاء.ؤدنادوت!ثهلاونونوا،ؤءة

ث-صفراءد!!نأرلو!4"السإحةذوم،3طأح!ءأبأ.ونولا

!راوأتول)ة)!آ:جمهو!إمركةان4!وارتاإظنرةإصضةةلاإ":ات!ءا

زوةابلأ!زإأنيخاءؤكدغينآجةين!نرءظاثساءلىئمةللأهـايض!وكا

ةصها11..5ةإدا4اا-ربمواويودونإصهمالهوءو؟،ضمزملا
-وءفىي!عا.-

11-1لىين)طلىا"رةاوتدور-كأاءاأء.حىرقو-وغ!لوااطربعةصط

تةفرخإ--طإلىيرةاج"ين411رة4ا)صلا"ؤإلأءعنالحداثإن

قر3ا؟تاصلالإلىأنفاقابممةإهـبذف"ةبىماحثفوةاتكرما

صدقىاةة!!!اظا)!ونرث1-لىاأءا،حوسإ)ةوفضءجة

أعزإبةدبه.نث!ةة..فالى-ول!وكوالةوا0104افهماعاهدوا

إ(ما؟جمف-ثإمتظفص)5صف1511فيالىأرسل-ئءلمكبا

ضر11-لم!وظوصوفىص!يراتتألىاواالأدبارولواةم3أعوصصهـدت

جمةمإولأوءئر-دا+3اااوةةصءلىالإدقامصاء1ةت6ءا،اورل
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%صل-ودلإرلملترثإب!ماطوعسارت،ةل!لفءنأفلسمين

!ابزاءضرو-نيلممم،-ضأ!م

سجاخ!او!اللهابصب15واركااظةدقو،ةء19خلاسظاث

ءخهـاءيريمتأولافاةظسا)-يرةعتاباءنالهإةا"ص

:لالصبنم!فرآلت

ءب-حمطإذ-مءاهافه04ةه!دروااذرواإالذيئأكاما5

-55!ون!ب!افهوكات15إقىأداو-ةويرارطلي!مأس-إفاأدجنو

زاءتإ؟وءة!3اعصهلوءن-مةوةءنجا،وآاذ،بديرا

ا،لىنا)ك5،ناا)ظ:والنه5واظنوناط:ا-را)فوبوباةتالأبص!او

لىوالذيئاهنالةوناةولىواذ،ثدإداالازكاوزدزولؤمةون

ئة4ءالتفااذو،اروءرل!!!-ور،ائهاةم!وءاضىءربممف!

ءن!متقفروإسةأذناظر%هو)-3ء-املا؟ثربهلثأمحتهم

،اراالاةربدونيرإقور-51.ماوماءررةيزبةاداننءةور!نبى

ب!اا+اههواؤ15-ولأاةا)8الوث-ئماهار!اةأء)!ماءإي!متاصفىكلو

وكانالأدبارلاثورنقهل.نا!عاهدوانواكاو)قد،أإصير!
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شياتهموا8بللأءاأه!قءدادونهاوت!واماا-اهـ3نةباافو-ئور4يهالمد

،لالهيمساعةيةررالاأافهعاهدواأص!ممع!فيكاةرواوارتاا!لإث

عدولأة"،وأهرأساوةةالأ،داءاشصدمن"ثا)ثا!مهذاان

ور-و!وافه،انكمنتحهرجفا?االف!هيخدعةالصدةقثياببى

ايلاإ15ن!مالإ-وولونثةإؤ.ؤلاءرونوتينالمهتهلاونونوا،ؤءة

ت"صفراةد!ينأررلمة"،لساحةذوم،ا):أ-طيأ.ونولا

!واوأتا"ولاإ!آثجمهوإإمركةن4!واترا؟ظن6رتصتةةلملأةفيات!-أ

ةوةابلأ!زإأنيخاؤكد4ءبنآجةينفا?نرأثساءلىئ!ةل!اإيف!وكا

ةحها0011؟ةإدا4اا-ربموأويودون3إ)دوءوآ،تمزملا
?وي!5عا.ء

11-؟لىيناحمالىادا"رةتدور-شا)ء.حىراءذو-وغكاأطربصاعة

تة!حإ--طالىيرةاج"كنا،"رةاصلاة1"ؤلأءعنث4الحدإن

تمقر11:ضهلإلإلىنفاقاةبهـم-ذفةاة"ةبىماحثفإواتشما

صدقواةة--برا!را)!ونرلفإ-لىإأءا،ح!وسإكوفضءعة

اأعزيهبةد.نت!رةهرع!ول!ا!ولئواةوالتءإ:4فهاواهدماعا

إ)13؟يهت-ثامتظفة)5الهاصففيالىأرسل-ئ؟لمكيا

ضرو!أا،صهلىوصوفىص!يرااتةالىوأالأدبارةوواأم!لمبموضصىدت

جمةإ3عأتركلو-ن!ا)-3واأةصءنالإفئقام-اء1ةت،ءا،ا!ل
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%ءل-ودلإرملزثإل!ما؟وعصارت،ةاظفءن؟لملسمين

!اءا؟زثصوقيفيلممم،آ-ضأفخ!

-جاخ!او!افةواءاصتابلىكااظةدق9وإةه1خلاصظاث

ءخ!اءكريمفأولافاةفضأ11-ير-عتابالهإةا?نص

:لإل-ينأفرآز

؟ءب-حمإذءا.-3اثهأههةءلروااذروا%الذيئأ!ا،ه

بههيون؟!فهاوكات15!قى!داو-ةويرارمءليمةأهـسصإناجنود

زاءت،إ!ءة!3اسص"لوءن-3ةوةءنوآجماهاذ،بصيرا

ا،"انا)ك5،ناا)فاةوهـاللهافا:ونواط:ا-راف!باباهتوو1إلأبص

لىوألذينةون4)تاثةولواذ،ثدإداالالىزراوزلىلؤمهون

ئة"ا!التقااذو،أروترلا!!-ور،ائهقاعدو14ضهـربمع!فلو

مء3تقفرإشأذنوواظر-5)-3ةام4لا؟ثربهلثهمحتهم

،ارارإلاةيدونيرإقةهورب5حاوماءررةبزبةادانن-ةور.الئبى

بماا+اههووءا15هولأ9الة"اةلوسئما5إرأة!عا4،!اءإي!م-اتدكلو

وكانالأدباروونلاقهلءنا!عاهدواكانواو)قد،أ)صير!
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القنلىأوا(وتءنةررتمإنالفرارحمءإثأنقلءثولا،افهعمد

إن!افهءنتء!يممالذىذاءنقل،تاهل!الات!ة+ونلاوإذن

ا!دونءنم4ي!دونولارء4إحمأرادأو-وءصمأراد

الةاهملإ،واخ!موالفا"إبنءنمالمعوةقاللهبهلمقدنصارا،ولاوايا

رأاتمفاظدجاءاةإ،كمماثأشص-ة،قلإلاإلا!بأسون"أولا

بزةإذاا،وتءن4ءإه!تثتأءه!ممكاؤ!تدورالكونثظر

فأحبطتئر!ةواأاةكأواظيرملىأشتةاد-داصن!أإلمص!لمقوالخرف

ثذهبوأأالأ-زابي!-؟ون،ث-يراا!كلذإثوءانإمأصاائه

عقإ-أونالأءرابفى/إدونأص!ملرث،دواالأ-زابثأتوان

ع!مقا!نافد،ةلمهلاإلاةا-لمواءابءمنواكاورأنها؟ءم

ائه32روذالآ-روالهيرمافه!وير؟نإن-ة،أسهوبانهصولر

ائهاأوءدءا5-ذاف!واالأ-زابا(ؤتونرأىوإط،هيرايم

ؤمةيخا11ن،4وء-إ؟اأإ؟االازادموماور-ولهافهوصدق،ر-ولى

نءو!م!ابهةضىءنؤص!مءاء،افهاءاهفىوماواع!دةر-ال

وث+ذب!!رة!ماصادءئناافهلببمزى،-ئدثلاإدلواوما-ةةظر

راورد،ر-يمااتةورافهكانإنءلمي!3ثةوبأوشاءإنانافةجمن1

وكان!ا)قضاللاؤتينافهفىويمتيرايناراأهظثم"واةريميئالذ
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ءيهماهص.نبا&ءهظأهلءنمىهرضا!ينلذالنزوأاابزءزثازوافه

م3أرصفءمرأوو،اةتةرونتأءصنولىزةةبةافرءبلىاب!هالوةفىوقذف

.،1(ا،يرؤد:ىءكلءلىافهوكان15ءطؤوأصاروأإم.واوأءتارود

فءتفىاللاالأ-زحدتثءنفيغارءاذ!ىإهداةقرأثم

النمىم141ا!ةارة"!-ءة"ءا!:-"اةصح،الأد"يخا)-يرة

:اطدثأنينا-أء!رإ"ثانناباوبرةولةولاو)ةقيارن،فىالقرآ

تزوةءناو-رين/تج!دثلأظءة!ل!يرءلانزأ!أدلى"قرآ

لىعبا!الر15رأوو،ادءاإ-أا؟وءرو!اةازو!ااوأذ!اا!لى)طاأأوكا
واأءة!5ثماضا-أدعلأةةافوءظاهرئتيثاةدر11اهـلوءودى1اه1

تت-فىث،ةةالدونيهت511:فىفراشءن"إوةهانبرلمتإ-شا"إتبا

،ورا!اهـنبالهدثلىاصأءةةكانءاةونثهراةومكانب!ااةرآنا

يحاءسةابة11ت!ثو،"ةة-ير.نص!الىاو،ل!*إثاةان+قءهالدو

ءدء؟اذاكفىقىأأأقاةةاو.كنةر!-ىوظلاملت4ا(وةورءن

4ةةرمهيبربءااذ5)يناهرأوثواهطاه!ااطال(اأوكامزوءلىيد؟دكا

ءزأو5؟الإيراءوآوى،الإثارةتفىكسفى)ة.لةإوازأأد2أأنقهل

ياةالأ-اه،سدءاونوء،!خهدىوريروا)تصقبماأرسو!ةولمن

02ا،-زابسورةءنا37-9ا!يات()1
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ا!مث!وا8ءابللأ!ةهاءدنها،داتزووماا03نة-اباافو-:ور4فيالمد

،لالهيمصهاعةيفررالاأاثهعاهدواأص!ممع!يئكاهرواوارتاالخبهث

عد،لأأ"،وأهرآساوةةالأ،داءاثدمناثلاثاا!رهمهذاان

!صو!وروافه،آفكمنتبهرجب!االفههفاءةيضدعإلصدةقثيابالس

1)يدا15ن!مالإ-وولونثةإزلاء"ؤدنوقينالمهتهلونونة4إؤوا

ت-!هفراءد!كنأرلىلمةء،لسإحةذوم،ألم!:إ"قبأ.ونولا

أ-!واوول)ةاإآثجمهو!هركة11ن4اصوتراإظ-نصتةرةةلاةفهات!ءا

ةوةابلأصزإأنيئ"ؤكدءبنآينجة?نرظاثساءلىةئ!ل!اإيف!وت

ةيماوءا؟اةفب!إدت"ةا-ربموااويودون3إ"لىوءوآ،ت!زملا

11-ويناطلىا"رةالتدور-كأا)!.حىراءفىو-وغلواأطربساعة

تةفهخإ--طإلىيرةاج"كن411رةا)صلاة"ؤالأءعنالحداث!ان

قرا)?3ص،لإلىأففاقابممةإث-ذف"ةلجىماحثفوةاتترما

صدقواةة-!برا)م!ونا!اإ-لرتإ14أ،حلاوسإكوفضءعة

عزأإيهدبة.نا.ف!متة-وللى!!ول!اووالةءإ:"فهاواهدماعا

إإما!ب-ثإم،فةاهتسفا)15فيالىأرسل-ئ؟لمكبا

ثرا،-لم!وئأوصوفى!يراتةألىاواالأدبارولواة3أ!اوثهـدت

،م!!ةأوءز-فا+3اواةةصءلىالإفئقامصهاء1ةت+فيا،ا!ل
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%ءل-وديارم)كرثإلب!3اطوعصارتة،اظلف-من؟ظصلين

!اءبزاثصمفيلمموب،تىا-ض!أ

سجاخ!او!افهصةاب15واركاا!اةدقوإةءأ1خلاصظاث

ء13ءقييمفأولافاةظش"-يرة!تاباالهإةا?نص

:لال-ينإفرآلت

؟ءب-حمإذءاء-ماثهةهء4اذ!لرواوا4إالذبئأكايا5

بهه!ون؟!افهوكات15إقىأداوو-ةيرارم-ليمةأهـسصافاجنود

زاءتإ*وءة!3أ-ةلوءن-مةوةءنوآجاهاذ،بصيرا

إ"لىانا)ك5،ناةوا)ظالمحهإوزظةوناطةا-را)ف!تباةتوإلأبصاو

لىوالذيئ)أهتالةونهـةولىواذ،دا:دالالىزواوزلزلمؤمةون

طائة"قالتواذ،أترورالأإ،ر-و!ائهومدةا14مرضف!بمم

م34تقفرإسةأذنوفار-+وا)-3ةام4لا"ثربهلثأعض

،ارارإلاةيدونيراقإإ+ورة5ىوماءررة":وءةااننوير-ةالنبى

ح!اا-اههواوء15زولأ9"195:لو-ئما5رط!ةأ4،!ماءإي!مإتتدءو

وكانالأدبارلاثورنقيلطءن11عاهدوانواكاو)قد،أإصير!
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لفتلىأوا،وتءنةررتمانالفرارحمإن!ءانقلءثولا،افهعمد

إنه.افهءنتء!يممالذىذاءنقل،تاهل!الا،ة+ونلاوإذن

اوردونءن!مي!دونولارء4احمأرادأوعصوءمجمأراد

االيةهلملإ،واخ!موالقا"إينءنمالمعوة!اللهبهلمقدنمريرا،ولاوايا

رأيتمفا!ر؟ءاإ؟أكمساثأشص-ة،قلإلاإلا!بأسون"أولا

بهزذاةإا،وتءن4إهء!تثثىن!مكاؤأءهتدورلل!انوثظر

فأحبطتؤءةواأ)ةكأويراظ!أضت،اد،داصن!أإلمص!لمقوالخوف

ثذهبو9أالأ-زابونير-5،ث-يرااثهكلذإثوءانإحم!أ!ااثه

كهإ-أونالأءرابذدون11أن!مرثودواابالأ-زثأتوان

ص!مقا!نافد،-لإلملأإلاةا.بواءاةبحمنواكاولىأفيإءجم

اثه3روذالآ-رواليومافه!وير؟نإن-ة"أسهوةانهر-ول

ائهوءدةاءاده-ذاة،واالأ-زابا(ؤتونرأىوإط،ايربم

يخااإؤء8ن،4و--إيمااأإ؟إإلازادموماورسولهافهوصدقر-و!و

نءوض3ءبةضى"نؤص!مءاه،افهءاهفىواماصد-وار-ال

بذو"م3!!دةا)صادبيخااللهلب-زى،-خدثلملأإدلواوما-".ظر

افىورد،ر-يماوراء4افهكانانءلم!موباأوثاءانا،نافةجمن

وكاقأفتالألاؤتينائهفىويمتيرايناوا!هطثم"واةريميئالذ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


0،3

ءهاءيهمءنا&ء-تابأهلءنومهرضا!يئالذلنزوأ،بزاءز11زوأفه

مء3أرفءمرأوو،اتةةرونو-أءصنر.ة:يةاةرءبلىاآب!لوةن!تذفو

.،1(ا)يرؤد:لىءكلءلىافهوكان15-!اؤوأصاوأرإم.واوأءتارود

فءتفىاللاالأ-زحدتث.ن.فيتمارءاذ!ثد05أاةقرثم

النمىم141ا!ةارةة"ا)!-5كهه-"ءااة!ح،"الأد"ا)-ير-

اطدتثأنا-ينةخ!يرإنإ"وبانابر-ولةولاواة-إرن،فىالزآ

ءزوةءنالى-في.تدثلأظءة!لءيربرلانزتةدلى"قرآ

عبلىاصمااو.ارأوو،15أدإ-أا؟ورهوامزةاو13إوأ!اذادلىاإطاأأوكا

واأءة!5فيأدعإاصا!ةةاقوءظاهرئتيثااةدرال4اوءودى1511

ية-دث،أطةةادون511:دينفراش!نإو-ء"انبراتأ-شا"إتبا

،ورا)!نا.بالهدةدا-أءةةكانءاةونةهراقومكانب!ااةرآنا

يحاءسا)ةةابءهـثفو،ا)ةه-ير.ن!والرا،*ا*لاةان+الدءهقو

ءدء؟اذإكفىةأقأقاثةاوةكنأر؟-ىوظ!من4ااؤةورءن

4ةةمهر!بء!اذ5ايئر8اأا.وثواطإهةل،ساإأاأومكازوءلىيدكا؟د

زءأوة؟ألإي!اهوةوى،ةالإثارتفىكد!)ة.لةأ)وازدأ3أأنقهل

؟ةالأ-اهإسدءاونوء،لاخهدىوريرواضصا؟الةرسو!ةولمن

01الا-زابسورةءنا37-9لاياتا()1
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?جزهـه-زاطدث:أتذلأث-د"وسة!إلمةطقءنسلمس

.ا)-حماءوسوأة"

هاتيركةم400الىةدءو11إدآةرلاخا4-االأ-؟اةشوطابت

صويراواو-فيروصةاإءارعأا)كاجاءق3-تةدات؟ةز9صن

حقاباطد)ث1)ةرآن-!4عااتلاةزإ!برك":،لى،وت:يرا

الدتةقي!صاروا،4إ"اظصلأواا،واهىواك،?4الرلا--كام

كتبفى15طائر.13كةرا)!كاهـلةأ!صومىمارأ-5أنفة!أيع

الدةهف!اا+وراالأ-دوباثز!أف!.إوارزة)تةجم!!والأ-،ق!يمالة:ص

.قةهالىبىالأدالأمصلوبع!؟!الىا03.ةتأنلاىأتيح!

قإ"!ا:شسهـناد4ةدلة151ا"ازإواهـقعارأ-لاصاأن)ةا؟ن"اذأ

سدءع!طئ1)ة14أبرقسأةةهحاااءا،كأحبموتدازنثولى!اأإ-يرأن

ورف4ةماعأةوأ(ا)كأفىآنز!ءجى01-اص)ص!!ة؟هـ5!4!إ)و-!ا!را

ةالاةءن)ء-صاأأه!آ-ى+)ء+.ز"أتة?ا-9.ةهاقرآ
.طر.صرى.ر-!.

.هدا."ئاا)-اهـىد!لو،خ!ا:ة"ءتواسا)ةب،ساث.ءدلاثة!(آن!ةر
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الإء!يازفىء!اء!رةاءه3ر

للاء!از!دةسهات"درا"ةديماعاناش-":لاء"وناهـوص!ب11تام

،الإء!إزاأوا-فا4تجلإفىد-2.نءواايصةعلاس!ازهذو،لىآ"ةر

تناادل:هيماكأ5،ةصا!!؟اسأم!ماءنآرصخ-ة4-اصبمصتاردوأفر

لأةحى!5واائدرسن44-ةأء4وةو"أهةشعشا--،ثأثقىألمض!مارا"زق

،لإء-ازاابإفىة"ترنأ)-ارد،.ولطاثوماءراءتحتفو!

الأ!بى،3!وز11آراء.نءإ؟!ا.4اه!ةطم5مااع"إأواأصابل

نأإ-ةتقماء،خ!يرء.ررارآنلىةأ-4إء-أأادرا-إت-ظلحذاوه

؟،4"ةا-إالجا-بناإكتتثوظظلةا(ءيهت11-!ءاب5-ذا!تاش!ء

أءصرارءه!!"إصةإ)ي!:إ.ىبالداهتج!،!هزتهه&ا):ا-ثس"داشأن

طص!.إ-ةماة"ءإصاسالاط!ء؟"-طرو!ة":ها

ا؟دعتاشأغ!ةاكونر!4-حاإةاوإدقصء!ءزالأصةاؤكاناذوإ

أتاماير!اإ%اءن،--دةدأ:إ.!أ04سيم!زإنةرءان11اءبمازءلط"وأصص

4-!ظ!4تاءتإلحالى-وهـن!ءيثب!صولثيرة11!.س؟-4"د!تبا

كلقي-ةءإقي؟-:11،ثا--2أ!هـررشنه"ة+رشأنن!اولو)ن،با-ثص

س4411*حا-اة++لمترأة:أ/،.ت"ترضةا1،ن-5قد-:4:!سإلط6،ةإطدثث

ألط،1خبخلميربأث3،نصةبلىةت-صةح!اتال!برإازعن31
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فىو(ادار-ين؟!ربلى4ءا!اةاضةهخةءتإذاوعالذة.ناا-ظ-ئال

صرإدبلنهرآالةتصاا"دركلشاقايدد؟امرةةا!ادنةوإ:لا12ي!)اةشاالإث!

-اتا-ةاههذ.هووكا،ةظنهـالىةطو"ثة؟لأنتديرلمنةلها0اتظو

يث.باطدفي!ح!ملذ)كالاس)دىاكقةءوصحذاذ!:ارم!أالبيرة

و-دىتدةرءدالأ-خاثلهةةور11ا)ص!:يربا)ءلمرمةنهدأو

فر1511فىبدامنا)-ابمءشب)1ءيهةحايملىازا)ةرآءبمالا-ةرضتدة

وا-ءصةدا)ةرآنء-إز!قاإت-كاهينإنةال55،ين&ثصنالةرفى

قدةرآن11أن:قد"كناوانون!ن،9؟لا?""خاءث"ذع!اتخكأص

ارحهيىة43اب)؟-تأن!افىىاأ"إلاأر%مةهذ.منالةايةبم

إنأاتصاعلىب-اطاالإ?از-ما،تثراص5حاولاإل،لاء-از.

ابه!هال!-د+دىبلامحدودأ-تإطالىهـاال!الثهوركلالبلاء4

شيمابمتففوالإة:الالإء-اب"ذاثأتذثم01.4والإز.البالكلم

ء،كانب!!ة!دثود5فلاس1)ةة،4نىةأتهحتىء4صااريمرصميئماة

رانيهر:"تأآدة،فارآنالةنشأاهذليسو،علإاردهانوأصيدقئهبحد

و-،عنبب!ثأنذ)كفىالناظرءلىةو-بآ-إ.ئريد.قئتلاو-4

الهلات!تاجةظرةاقالهلةأن"ةالثم،آ-ربالفىإعباز.

ةؤشفمو،بهالىافهأصرمنروح"ةرآنأنوءحمأ-أءل:يربم
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أهوا!ها،ءلىوبئساطةت!رك!االأ--ادفىوخالىتأهئرالإء-:ارب!ذا

ابها!اعار--دأ"اسا!اثبءدىفلاثمور9قا)-كاإمثير-أرأءا

رو-ماءك!أو-هـ:اوعذلا!اأ-بالىوةه-له،13ااء!ءلىولواط!

ة!ورو،اةرآناتاز10-43الىناثصادإشفىو-د.حلأفى(ناأ!رمن

بتلألأدب-1ء+-زةوماثاإلىبةا؟"وله؟ةانالا-5ءنوابنأسال!

لهةتكا-رمةلملأرءى1)ة14براقاقوةةأ،الإ(حا15أورق

ا/ظاعفى3جمصالأا-"بوا،ا?اش.-43اتدأ"كا-اسة4رو-إفي

واربهادر.-،.نة--ورة!ساكاةء-ان3نابواحماالإ(

نبو-ا!ةاه.يىو،صاء4عةفىبرةوأب:ادإدةأ!هارا"ضة

الآإما،"-ع!م

أت-رستدخةصهآنا)ةرأنفىثاتة4ولاةالأنإلط

وهو"ةلا-ة"ب!رصمبموهوا):لاء4وظدةلةناط.ااؤر-ان!ا-ة"هـة

!ع،دورالصفىإطو:"اءدى5وهواط-"!الكلألىم-ق

ة-3%ولواإه2افاواهواأث"وروالا+ةاذ-ؤئر-،:لةص"ات2"ذه

افهأعي.نروخذ!ث؟رقودء-ة"،مدكهفى11اإلاثتو-لحةي!ا

اباناولمهلاخ!ةأثولا:4إتصللاث-5إلىانالإأوحر"نتصل

حيثإلىءهةا.يمصءنترىو،نظوالمرممةاطالاتكللاصه
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ناو(-بنارادار-بملى5ء!اةااضةهتخةهإذ،وعلذثا.ن12-ظبنال

بيماصربلنيةرآالةصاتادر11اصئماقيددبدماةةءااوتولاكأإتايما!ةراثةالإ

-اتا)-ةههذ.هووكا،تظن!الىةطو"ثإ؟لأنتديرلمنلإة-ااتخماو

يث.باطدفي!م)ككالةاس)دىيكقةضع"و!:ارماذذ!أ!بيرة

و-دىةر-دءدالأ-ضا"لهاإةةوراصمجير1با)ءلملأمةفيدأو

11+ارفةفىدامنا)-ابمءشب11-بهأ!ايملىاةرآاالإء-ازرش-5قدة

وا-ءكىةدا)ةرآناز!نض!قا،-خ!.ينإنةال5"،يندثصنالةرفى

قداقرآن1أنةهةقدكناوانونحرن،9.لمر!.4-:*الفادمخاعةص

اوحهدةا؟43ا؟--أن!افىىأةاأإلاأو%43هذ.منالةايةبغ

إنأ"تساعلى-ثإطاالإء-ازرت-13أصفى5ماولا"لى،لإءبماز.

اب!ههالإ-دةهدىلامحدودأ-إطابلىالإهـاالثهوركللب!ء4

شهئماتففوالإة:الالإء-اب"ذاتذثأثم5إ.،والإة؟لمبالكل

ء،كانأح!!يحدث+ودفلاسالنة،"شأفةحتىء4صاارإيمرةص!يف!

رانجدأ5؟تأد4ةفاالةرآنضأناهذليحماو،عاي!ااردهنوأ!يدفىظ!كد

و-،عنبب!مثأنذ)كفىالناظرملىةو-ب-!!يرآتزيد.،تلاؤ

إلىتاجلاقىزاةمارقالهلةأن"ةالثم،آ-رءالفىإعباز.

ةؤشفمو،الى-5افهأءرمنروح"ةرآنأنوهحمازأءل:بربم
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وائها،51ءلبة-إطوةثءرك!االأ--ادقوخالىتأهئرالإه"إرب!ذا

إعارابها--دة"اسا!اثة+دىفلاثمور9قا)-!،م-أءئروأءا

رو-مأءك!ةا-5أولاصاذوعأ-بالىاولهو،13ااء!ءلىول!هواط

ةصورو،رآنأةاتاز10-43الىفادثصاإشذ-د.وحلأفىأفاأءرمن

-شلألأ-!أدةء+-زةالإومإلىبةاء4و؟ةلهانالازهءنرابنأصالإ

لةأتكا-رمةلملأةدءى11برا!اذاقو-:أ،الإاماأورءاق

ا/ظاعنط3برالأا-؟بوا،ا?اش.ة-2عةدنا5عاتاص"4رو-،اقي

+اداربو-،ر.ءن--ور-أءساكاةء-ان3وابنالإاحما2

نيةو-ابرةإهءكو،صاء4كأدبرةوإببادبرةأصارا!صة

الآ!!اه"-!طلأم

أت-رستدة!ث.خآنا)ةرأنذثاتة4ولا"الأنإلى

وهولا-ة""4ب!ريمحوهولملأءةا)5دةظولةناط.اا-انؤرا-ة"صهةة

!ح،ور4الصقاطةاءوتدى5وهواط-9صالكللىمأ-ق

أتة-مواإهول2افاوا)5واث"ورواةلا)5ق-ؤفىت،:لةص"اتا"ذه

اثهأص.نروخذ!ىةوقو)-ء-ة"،مدكهفىلاىإ2إإتو-لحةي!ا

ابهانوا؟:لاخ!4ثمةأاء،إفللاث-5إلىالإأمانوحرهـنفل

حيىإلىءهةا.يمص.نوترى،ظنوالمرممةاط!لا-.الات
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عر.شال%:اثلمهةتثولا،ثارخارلاف!ءر4-ريروملا

باءتآإتهءن%لة.-؟ون14ءلمدجلإمر3-طالىوعايخة"ذه

-لأثقىىندة!3:يربءة-4قس15أةالاوالامصةصعاد-"ياطالط

فىثهحا11ن!اكاهيم!ا)كراوتدلألب!-عاوربينمنداثبة-لط

منإخ!اومنر،ا)55،نن4ا)-ةء4ءلاثدر-"نتكاء+اإح!ارا4أءهر

."الألأ.اظو-زالةالأصددوبا؟أط

لةالأمااإلىي!تومما،.هـ!ويا-فر-؟""6اأظ!صا"هض"ذا

يماصاالأصةاذءبدلة!ا11ءثألباأن""3ربر"27حماأ-بابر3،أا)ء!ية

امهارفاةفىبدار-دىالأ-تا--5"راىرا+ىةةب!ةألذى"واظما.ب

ازإمجص).،ثايممنلأولىاءبز؟قىإءلمبآ%-دءة"دثقيااى،إورد

حتاذلأاقت!ارءيريمسم+-!-"ةثءةافىلآ):،اإثأ-اإنكةو(نا"قو

:ةةقولاصاطهبيمجملاصا1ءبد

سءاةرآناة*4وطرء!ىويدارعد.4لم!ا)5لأ-ةاذال-5)ةد

4نظهوإلاص"ق"ةرآنإء-ازيرءلونءتءلىبذلاصاشأدأامجصازه

ءقاأةوىافىهأبةةدإخااالأ-لموباأنهالاة4وبهأ-!-"وة!ه!

،-دةذكلاءيربم"ثهموة11ء"ظر/فارقتءإص-ئتهالاو-لمتا-ص
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صا35اءاته-رلباتصطتة--ددالةفىأفى.ةإنالقرآنكذلاثولا

تظ!رأنأ؟س!نذإىعلىالىدقن!-اءلونرن،بلإوته!شت

مليناز!6-ثلألاخاسء.امااليخأ-لوب،ونالةرآنروحانهة

نا5؟تواذاأتةالدونعهم،ور3ا)ظذا5!ور%أنبداء"

اص!قةاعارتأقدالنافذة4أهو-االىهذ.موصخ!وفىا)ةرآلموبالأس

ناادكهيرالأ--اذبينو))ءلاءفا!لإءتاشيقوونمناينقرثه"

ئيرهاتأصة-4ال!مهشهـلمرخ!4أتكاوإذااالإطلملأقءلى:ةةاكهةحنماب

منءهلفىالةرآالأ-لوبالملأنآناةرأإلاء"قدواكلملأوةاريات!ر

عن-ث)أنوءإهةا1)؟ثرةلمإخ!4.نهـ"رزح!15إءجىاز.ئلو-ا

روعاةرآناوكون،هيرو-صوببر.-5إة"وطراظه"!طاوىفىذلالى

الأصهةلمزيدير؟كاء!هـه!فى511ءإفىأزهإءبميرهسلاا!قأهـر.ن

أء!ر.زوبورنىبزا.ة9؟اوخالىا"زا-ةثذافإلىالدارسبدهحبل

الىتدخ!ء!أرةصهوسا)ةةءلىرث-تطءاا.يرتصوإلاء"وله)5-*9ردة

نأبدلايروجدىالأصتاذا+لو،ا:صيراوالاصصبسلامااؤءنالإذعان

حصرأقيرىإن4افهءوة"تبيرلإتنهفىقالةرآالإء-ازيوهس

أءصرار.كتنا.اإلى"،ظراماوليدةهناااثركههثاابلاغةافىالإء-از

كاالدإ-للثجليتوارالأءس.هذةتعروءكأ،ئتهدألى5واوقوف
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وءذا،لإ?از.و-"تءقة!ءمارصة"و-مات،ص!-4ءاص!-:ت51

،سهاقعلماةص!ضلاالفىةءيئلدىوا-!فه5.ظاهفىاقشصم

ءلىظ،رأا،دركليبرهلاهـه-زة-ولقلملأءحا511ا)-صادهـاكلأن

ن4أوصخا-.!ةوا،4و-لمة-ة-و-إ،.ءصأدرك15رزهلىالا:هان

4اهةالىة!ءدة11ارأءصكيدفىلىالأ،قدالا!.!زةالأءايمالإ-بدأن

خ!ير4لأة13.مثرثأقأنذأصاإءدصضما.خثلاثم4صنىكايمإ"به-آ

داءي!بىالأدا:هانافىا؟ألارءسأإلىرخارإنةلمو،4إما-5ءةثاءر

نح)وآثمبرصآ!!ةأوآم*يرآءرثايربم؟دناأ-كان-"كاءاالى

ح!نأإه..ا.صصو:هـءإءكأااعالاهـروءإ-ممةهثىاةةدىاالذوق

كاماتفىص!نب-ءوحألى"ذ.حمنو)أ-4خ!اةو)"روخزااةرآنا

.الإء-إزءوصحوىو-ورثاتوآ

الد3-:ورناأ-تادإلطط!د!ربدأرممدلاس"511أ-تاذناةثركو

لىدء404ءإرةإظءا)5ا)ةهـأ.سا--ادأث-5درازاللهدتءد

01

-حءوصفهاهـبيم-+إت"ئايةا)14في""ةرآأصاصامحرادرص

4روشفى4-ا!وتصلوامخ!؟اءإه"افهأة-ج،والإء-از"ة!د!

الهثثيرتي-،4"ةة:ظفأنإلىة.!،ارأ-ةطهحةلمرتهوةو

.ءأوفىنور.
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رأىفىوط(والإ؟الايبيان)أء4الهرآئصاظعما"ز.اءن

إذاالناسأناذاكبيرء-ا"ب.نتارتةعبيبةدرارإوريديم2

ذهكوااأ؟دهوإذا،إلبأوإلى!-ةام2اصأغرت!ديدالىءدوا

ي!بمعدجمطولا،د3تةلاالذىالىةوإلىأوس15الإاوأالإبمام!الى

الةرآن!ن4ا)ةماه-ةرأا-*ةكو،وا-د!همذأنا)مار"ذانلهم

ص!نواص!لووالإءكامإلا-أواثةوف11ءن12لةاظأقفتءد

ص!!اريمددون-كأةإلىاهازة4ر"إقيآ-اماا)ةرضءنيبءر

رأءوقىىالاةاتوي!صب-.ملا!ءةك،ءدتث،ا-ةه!اد-ولا.

ووبةت،تبرءهـ"ء!عاتأةدأكأاهكإممغهلص!ذأو14ءلةهف-و!ظ

إزاء.ة"تةكألىىأ!اكرة51"!ت=هرولواذ5،ودآءد4+ةاهءلى

)!هلةىتر-كأرة4أولكةمهإقصه.قىادءيرتدر!مصه!

عذهلأوع!بخ!اعدة15و-واوا-دةا)-كاهـ9أواوا-دة3

ةإذاشدماء،ء8،صاحكلطءك"111.سءنةص5!ءاأيم،ألص!،

ءاذاىتدرةلاكامافالمابألوانب!ربكبرلةأصلإعهإلىنظرت

ء13رأى،غيركإلى!اةا)ةظروكاتلىواهلاث.دعوءاءمةكعأتذ

كاأتذإءانالىمعصتوعب!ضايمتجدوحلأذاتأثرءا31-ش

ادالأةرء-ولصرد.لاافالأعا!اىءترءثطآترىبللاث-سماء:"
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ا-ةلاث!عكالاحلامية"ا)ةرقو-عيمتقىا-أ،ءإلالاصدلا

على"ط.ةالإراءوصىعوكبف،وا)فروعالأصولفىازءماما

والأفمام،لاءقول4"لهءلوهوطدتثوايم"فدفىئاماو-ااتلاف

يدعهس،يهألىثق"ر4صإةجير،ي!ءدلولاقضنا:ةلا،4.ينطب

،لاقوصأن،حولمرع4013كلثمالابخجوق6صو.ذووهلنه-،

فا،ءلمأيمنركتشاعلىتههلةلكا)"ؤلاهفى!ئصلاءةةوللهط

.(لا-"هرى5أ"و

امقلىاألماعا%الايم:،رإ-طما"كأء4افرآااظ!اؤمىو-ن

ملاء9مكا،ةاةءر)ةد"ل6-ينك!01تحدثفقد(4هاطحة9اعاتو

"ؤلاءءنفاوجدؤ!ااث+راءوااءإالأدصم!وءرهواطيمء

ممماءاطما!أ،-ةجافىآوقصور،ة-جاقءداالاؤلاء5ولا

الى*ةةوء!مجه-:وولا)ءة،ثكذاءعةرإمإوث!فا511ةؤد،ن-،1في

ئتى-قاا.يئإدمونثةحينامةكر،تلمهءالاباخةونفكاءاصت!و

.اعاكاعاعن!نبوو!رى-فافءنفيهااطثأب!ونلا"هلموم

اصمهورايارأوبكو!ر!كو-داا-لمثارةاكبونمماهـإاء))ثرأسا

-،رضداأوصآثصكونأنلا!امورو..بماخارنةسةة-كمن

رانح!ن-تهازلونوم-اديخاةكراهآتأبلاأوحة:ءاص!نوأن

-بم:ءفىا)ضمراإطرإل!نلاةواكاانوبون!ثلجرو،نديلأ،لاكاةرا
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صةرو،فيدؤفهوة).ممابف!رح!رىء51وصلى(!ةاوون

تت!فأأحدأرأتنمل3ة،صنكلثاءر.وةإ.لهاي!سامرىء-ينوص

،صصواءءلىالةةسهأالتوىفىو-الأوجدانوةؤةح!بر"ةهةو--في"

ث!يرأنقإزسانءنتماخفءيففىبالةإةال!!إواذاكانت

عمالمةموماص،!واءعلىنف،فىا!بر.3أوهو"ءاأينمطاإ

.الأ!والناثبينءلميهإةالبةاأطالءوهـةثالا

وتيناةاأىو-مد-انكا،،4-بهنأنفتطبحقياس4هذا

-قيتةيرتترالىببهضهرايإذا،تو3ظل-!!ايم!اص،ن

رأتضهواذا،الة-كرةثهرب"ذاةإتءلم!6تقةعاروءفأوي!كظر

اءن3وة-5:إروا13إ-طووة:ة!ا15ير-ة!وأ"لهةسض!رإلىممد

أ-دن4نةةلطاآدقي"رأاواذ،اطة"5يرة5"ذأةإت،ا،1وأ،ات!ا

4/إةعصا،نومحارأفضمامالالىغة"ةرالآ!رإلىببن"!ص.-ذيخأ

كيرا):ةةب-،1إذلاثءرزت،فرضىإلىترضن4ثةة+لكا

!حيبراحدآووتجاه!اثة!بءداواب!اسلوأنوأما،نة-4ءلىو"ثهور

ئمارأاثجرة11ءن-داواا)ة!نير.لس!كايمارفيندهذينيدتكفى

11"ودنى،.اطوا،ابحدقالىوحإصر!وكاأءلحو؟ز*ارآ!أوراهبا

المهص!ح!ن4و5ولا،ذسكا،مقبهي!فرلاماةذ!ثإلأتءصا

ت!يرقاءا،ىاد!م،ب!ذااذن!ثؤن،الإأ-اف!4ي!خةس!
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،-.ك!اإةه4فلا-فة9لئكأرءئبرةىبكلامأراا!ا01.4ا)برقيقةا/ط

-،ر-ين11اءالث+ر"ؤلاءتشيرةى.15ا!ءبلأااةهـقى-دار04اكدمن

ووه،!ثصأنمنشهأنإ:تلالاالذىة،ذا،إينا)15ربافهإثز

اطقب!زجن،ا9،إدانكلهموالةإب"ءةل!ؤاطبأنضلى"فادر

=ا)!هلأيماءس"؟ن!.اءنب!ر!أوأن،ابت-انةلم!ياةة-انءمآلوالي

أت-متو-5!ماينمحلالما1ت"اةبمفى.قيدماو15هذو،!ينارلاثيمأ-ا

،،وءبر-ح!9"هةلءن-قلات"-ى-ءار.وأؤ!!44أ-تفىا.ترألا

اقا*بثوءن4إبازحظلات"-ىءكاء9وأإ.ء:"برءه.هةنطاهرلاأو

،127!ا?ةآوأ3إطهوءة.4آباجءطذذلاث؟ث"يرتثويرمخذوهـقةوقى

إلهبيهةهـوإاجلرتاينئمب!مريؤثونالذيئ-تو4.ةقةثهر

511!ل"أةول4إزو،افىذكر

ء-شءسما!هحازرداالدكىةورادىأهةر%11اءضاصرصذه40اةو.ا

بيخدءاللأنهثإناض!طا!هذاقإة(واصرا!ةا)415إبت!عا)فىبرا-ث

راصح-اباء!!هالأذعا:ضرخماا!كأةراالداسءةدبينءدةبا34ضاأ-رظ

نهيرضولاء-ةوىال!كابم)تدشهياهبه.الأخأصبن!!ا!ىادءصوف

ا!اةالاشاشواالمتءةالهةتتاطباثاأوو،ا!اطا.بفىم-2لأنة

ءف!لاة،ولهمءةقهآطهلا؟ازلاصاءنم3ثباءالأذبمب!!بطتخا

-اك.اان4حظ!إكاصلاالطائهةينبهطى!!أردتأرايى-!
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تخاطب-؟،الأخركلبهكأاطبماإةيرء!اواحدةكلتحىاطبألق

الهداء-الىتاقىرا-د-لةبمأنةأما،-الالىبه!اب!اماير،،الأعاةال

كااءاةطرواإلموك1ا)-وةوإلىالأض!هءاءوأءالأذيموإلى.لاءوا؟3

عله.تبررلامادكفذتاتة"وةقتلىو،لهءةةثاسءلىةدرءهمءنم

فىصم-أواا:إةاء51يرا-دوآنةرةمو،يمص!را)آنالةرلىالآغهأ

ياضوىلاإموءةالىإ"ةروأنكا،م--11)15ء9برا.و(الةههيرباطاءف

مضط.أمو4الاةوصحراءوبمانقىإلطة-"ي!ةاجرنولا3ما.م51ءلى

-ا)ةرآناألةدث-سو"هادأر.ن)-كل.؟-صر،اها-واءلىا)ءا!"واتاضا

.،مدمر.نل3ةيذكر

االفظقد!الة5ساإصماا!ظ4إرا"-إصفىأدعةورا!أفا؟

،إنةةاوبراء4و-وةن4"ءةءمدا.يماامت!إه!قىأأة11ءئق.2ءوأو

ظيم(ءا)5ابأ)ا؟حصأبوثولةتمالىءاص!الىلمادثطإ،سباة"ابيملأ.؟

4-فىتةو،!ةرآن4ص!"فى"ةههر9ة.ءاتذ-حمرت-45ةتصاراصةدش

ؤإ-دهو4ءاتإ"افهةةخءاآنشا)ةفىقىأ!وااهف"خأ-اسفيءن

ويمتحالةلموبة؟دىبثهاء4ت-أ)قص،ادقور"يةارىءأضاء

به"الأرئصاخا!اإالى49أ!ثأنئر.ؤالإءجىاز.ن-4ووهو،اله-ون

نأهرلأثلى!و،،-ازل!اء!راءةذ-ةاذلأااىرا!هاحمة،كل"إتةرر1

ةلأ-لمطبةلحشينهاءل9!وقىاءتالتأعندارزاكع:ور-ديث

79-م)
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ءذا.اعهـد!ءنليا،ذكرأادتةةلملأيملأصلاإلىشسبمهاالقارىء؟

...الأص!لالبا-ث.

صلأبيرأ1/الأدتبلةلمهقىظيما)5الة،أصأ-بةكركأنآنوةد

بضحلهللىةرآ39-ازالإت!ى-يثء،:فىافهءهداذالأسصةلمرالمفةو

نءأنأذكر(بى"+رالأدبهـطورةص"زهرات)!+ا""فىثصاف

اطروفءلإ-ورشارةإالىو-5-ةاةوةا-لاثالإء-ار،ذا-وجوه

-ة.هلماثزيمواا)ةدبوت!إكالمثاعربثيرادفوهىيم،تو"2

"صتورو)طتوةو-4ر-.لىوؤتهلأاةو!أء"نجءنابلملألذ؟دث8ت-يخا

-الإ-اذمالىا؟مرواصةباه!هش4باصترلىالأهراةوىكان-دهـث!

ه!ليتهوأظنءدىوإدفرذالأصهتاذ3ر.سا!ؤر!دجمعلاجهووهو-

-رون1104ة.ة-ا!هالاءةافهءبدالأ-ةا:تو!4أنإصاحاف"-ا

لي!3ة؟ت"في؟ةارا!"ظص"او2ةالأعصتاذ!!دىا)ةاقار-"أرواة.ل-طو.

،تدهبرفى!اواأعازاةونا)-ا.دص4وشهورأءاءأءنالهرب

صناتهرماءلىبن-لماربئذ40صمةماءةثفىءن*الأ-ةاي!رخدجم!مما-

فتعارالث5و-"اتأءجماق-ءدةإفاص"أفاضر9ص!تو)/باطدةثلا

ة!هد،!أر:""لدىا)ماهبو؟ء"4،فاصو،ءالملأ4،-طم4د!ك!ى51

-ماواطنادى-5!زكىأأن--/"رأإص،اض!افى-الأ-ةإذذعر

ا-!ماتاوصخلماةاية:هـ4"-؟تباأثبزة؟الإء-ازو-14)فىة:4إ)-؟ا!4
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4وذهثواوارلةلة2اوظوالاةالاةظإين.فىايةتلىة؟إقرآن!بلأض!"

مأ،ورن155مهنا!ح!وماويمص!را1ح!تاب"آياتإبنإواز.يةاالى

عشروبهابهةاأرإء!مءاقىأ-ئلاةولبمأ-.ا-اينءتبىر511!لبيان

وهذا،ءثركااتآهدلمأوه!أثرصمو"-ورةفىابلاض!"او-و.من

ألة-إزما؟يةثلمهمعوا)-كاءب،-"ة"ءجمرعلىبا)ةولصارص!ف-

ايف-%قيةاةااص"ةا-4ةه)غ12ةأطراأصحمنابلاكة1راضقرآن9

،ه!لرظاإة4!ا-:9ونمالإث-صيلأوةو(ا)ةةر-اتو-ة!هـلطتععطلا

الإءجماز،وجههحا"9ا)"الصهـاءةأنيرىلابذداثابازمث-:فه!!

بمراطة-.الأ-تأذدعاهءاأه!12إترى!--و.ءلىءهمات.ةهدوا.15

:فذلزاكأو-زوزد،لاماوي!ها،ة!أقىإينالأ-د

ا!اطابى،الأ-دبإلاةثر11ا-ن!،نء-ةونا+رباجم!نا)

،الآذان؟لأالذىالأ-مبا!أظاةشاقأهي!اةا-لىد?:هادى

ررتفزاشاا،رفى!،ةإتاةبراو،لهاثا،ر)-ة:صاكأ1،اط"رالأصاه

2.نةلهتةلالذىاإةطقىالأ-لموب.ن3-:يرفىةوابم،وأادفوسا

الأ-لموب-أما،ول321إلىادلمومءنثةةذو،ئجماا)ةالىالممدما!

الموارهوأةربهـبلبىسأ.ن45اهل1ئقاطقاةه"ت،لأؤالذى"ءلى

قيابنصلا-.قهوءاالأ-دب"ذالأنمنهثهـءقأوابم،أفذلك

ودفالمقفاذإلىجانقيإ،-افىةنروماولاا-نةوةاث
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5إ.حهم!افى"هربكانذ)كوكل،صمير"تةقوةوةالة،مفىور

فقديما)ح!رالفرآنأءا،ءنهبمة!اةاةوكا33أأويم4+ة؟ةجاة

واءدوءرشواحدصهإققا)15وواإةطقا)ةةسبردثثلمها-2و!

اطلمفاتء؟4"-وغءةرء!حدلةقذعكو-أقو-د-ةالة4و

نإ،:لملأه"شهإبإينإكإذمةوةةم"ااعة*!أاولا،ة؟اوه!الا

وأءظمأ-كآءابمثاةوىوءا5"اناءإي!موىأةاوا-دآسلىءوا

فىتار"محشة!!!ماذخإكزءلىالأ!:لةالأسةا!بسةثم(صلاوهصصامما

.اطخسور-تتء4فىافهةولء13س

برم،شى?ظيما)-اء-ةلىلةزإنريما."واالتأسأحماياإ

،13-ا-لاتذصو-!حأرص-تاص"صه!رصتذهل13وقى

شد!!.الثهتذابودءنإ-ىرىم14و-كارىاماساوقىى

بة،يمبد.ر:.طانصخإةوءاإةيراثهفىيرادلءنا)تاسومنلا

"ةأسأيمايا،ا)-ءبرعذاابإلىت"ويهـر!!له"ةةهبولا.ن5أ"أءاء"

ثم4أ!اة.نثمترابءن-إةفامةإنا511*ثءنتبرقةميمإن

حامالأرفىأ-رودم،اة؟بئتا-"ءيروتإة؟9ءضاةءنئمة؟ءمن

وء:-3أثدأاةءإةوائم،عاةبر*-بمنزءئم،هـ-5ىا-لإلى5أثإاما

أءيى)أءن،اسمءلم!"ه.رأرذلإلىيرد.نر!ة-مبئءفى.ن

إتورتزت5اءاإطء)بهـااشلةاةإذا15."ةالأرضوفىى،ب!ضيما-
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إهوتهاير!نهوأأطقءوائهأنإذاك،بهـبجز،جكاطءنة"ةتأكل

تهءثالهوأنةي!اببلار-5"آا)-ات"نوأ،ير،دءءلىص:!ة"ءأ

كابزرا)5فى+ن

اتفامالذىاصرطابىالأ-لموبتصا"ضالأ-ضاذإينأنإ+دو

لاير5119ي!وروأوصخلل!:وا4؟هوالةثإلو3اوا4اك"بوالى%ر-لى

:لالةةص!رأ1الآإت)فى

ناا5إ-صا-إ01ا..!ا؟ءاخإلذىاططابىالأ-لموبو5"ذا

تفالةأة-لم!تة؟وردإد"ة4ءلأتا!ة!،زأهنروة،--ءن/4!رطالح

تم8بمإناص!95يماأل!أ:لهأت-ل،ولىفىاهلىااوإةطقا.ث-دإلى-

داء)يناصي"رك-15أذ-اقةةد،لم!%3إهتاأةإ511+ثءلت"-رافى

إطاكينفىو،ا،ئاتإهداةهاطو،ود511إءد-ودارنطكاثا-لاث-.لمرت

يزدا،حى-إق،لىة"4ا-كاااط-اةةوة.ن"أه.ءلأاباكراا-:-ألى

!ءلم--إباثه3همى.كشهفءلو+أو!وا،او.5لأثا!اء-دىءلى

-ةار3تو3ة(عا)ين)"قةأتخطيروكأهـ-44ةءصن4م015لىاآءلهةوفى.

كيفز-انالم!ا؟ثصحمطلألى"نا!!ح.ء.إءفىت-ةطةدر-"

فيالاب!أ-اقالابئاك؟ورأدواإ-طاي!لإت"د.،وقأو)هقهفت-كا

.ونإ-لىنواجم!واساإه!قىاأ"لأ!ةلهاإ%.وأن"ءرب
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قوبمبهافهبخأطبإلذىا)طىالأسلوبق+!ةالبدالدفة،ءن

!ب!اوا-خمارب!4ثاا("لأرضااتذرتضامعن.بهبير،ثهوونلا

(إتورءمزتاءا،طيهاءإ)تافىاذاةإأبقولمرئو)والبذراطرث

،المدولو-ءاقدلة41؟خ.نا،ةطقاه"إو-لماإلىأفارانم

الداءإين-اقانبهد-ةالىةولىفىالدءوىو-أخيرالأءةلةتقديمأو

ة!ءكلكل4وإة؟)وقىثجما،أفهاطقهوافهبأنز!ث"المنطقيين

!،ا)ةهوشفى.ن+-.اقاوارةي!اثبرلا-04آء9اداوأن.يرقد

زرله:إلى4ذ)ككا"نع!فىاثهء:دالأ-تاذوات!

-دي!اإمطوقولا4إإ+رب:للايةءاوأ!باههزإثأ"ايى

3*بما-لموو-مد،2!وعةغاثاتو،م34أماأءلمالءنبه!ألانه

(ن)4.1باولىهـأ"ء"تااولاء،يمراةإ!نهاوربمدمما.وةلا

دنلاأنكللدللأ-ةأذا4بماالإء-ازوجو.منو-"هـذا

ءن.بالهرأ)تماخاةا-ئاولاى511الأ-ربو-دةا،ةطقىالأ-د!

راىث-لموا،و؟-!نهالاعجازذا5يرنةركلاظماابىالا-لموب

.،ايهاءوو5وج!!ص!و)،به-ةدلب!-ابد!ء،إاندمنالأصقاؤ

،!الشهبربالمرالأددلاؤرخ4مص!افىعودا؟لميلالأصتاذ"وذا-م

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


263

ءكرادالأ--!!راىافهرحمهء!طفىممودصلاهير"أ-تازةاؤ،-ا

بينلأس!انةومرأوا11،ربكااأنةةقد.،صآنة11إء-ازفىءق!!فهفى

م3ةأذلككلوا-ةدل،الأ-:اذناادماءيركلولماماقىههلىما

!ا!اكانماةيههاالةولأ"واثأو)اإيخاالأ-لموهذفيب!مون!ركا:وا

ثيف!جملوءنءاصصم!01ءناةإينض!أونبمواذو-مبمإةفى.وص!

ةلم!ءفيهلهة-كازلهحاوةىءرهص11إءبمال!ط؟لاصا"ا!،،بهت.هأ.!

يةالهاذ.5إفاارءوللإ!وايزاللاةمو،ل11-ح4تاثالح5-أ

لهارالإةرالىلحأءص-،ءير.دت!متهغر%ها!إذ-كأةج!احمااء!،

؟الث؟ره-ينعانالإإإلىأ!طرأو،بم!ةمحىكانإت4!هلإا"ا

.ةديرإطإلأطاا،:لسورةذا.3إذاةنان4فث:هثء!ا

ذيمبئأبه!ه"04صرغاتالأ-لموةيئبمذرب511،"رةةطىلا-ظئم

:كادمابهض!الة،ء"أحرع4سإهدة؟حا)1ىء4/إء،وفد!بن

ثهت!وماهرايىد!ة!ر،رة"ا!.نوالة-دراطلفئةكا"

11،
اهعا،وهـن3يربذالىةاج2لابرثثإلهأ-ر،"ل5و."،ء4ث1

عذ!إكأصوكرمءة!هـلمثئرددصءن!ثر،ءربصنثرعي05!ولا

زة!اوزولا،ةوة41.نور-وعي!هكربإظلةءنطت"!لما-محة.ل
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قو،بهاههبخأصابالذىا)طىالأسلوبفى?ةالبدالدقاوءن

بح!وا-غارء!اإطثاب!4الأرضذراتتضامعن-ةبير.،+لاونلا

"إتورتمزهأءإطاءإيهاانافىاإذاأ)بقولمرئواوالبذراطرث

المدلىل!و--اق4ةدلةا؟خ.ناةطقاإ)ء"وصلماالىأفاراثم

الداهـإمن-اقانبهد-ة،لىةولافىالدءوىو-إخيرالأء:لةتقدبمأو

ةسءكلكلوأة"أإوقىثجما،افهاطقهوافهبأنذإى"المنطقيين

+،هوشا)ةفى.ن+:.افهوارةج!اةبرلا4:هآء9"-اوأن.يرقد

ةوله:إلى4ز)ككا.نعذفىاطهءهدالأستاذلة!هوا

ءدي!،إمطوقولا4إأ+رب:للايةءاوأثبا!هزإثايىأأ

أ-لمو.33!دو-2،عةود!وغاثات،أ!اهممأءلهالءنبه!ألانه

(ن)+15با"ولهـةت"ناولا!ا،يمراةاإنهاوربئدمماو5ةلا

دن!أنررللهليالأ-ةإذ4بماالإء-ازوجو.منو-"هـذا

ءن+الهرباتأماخاةا-ئاوا)5!ماالأ-دبو-دةةطقى11الأ-دب

رأىإ-اوا،5ءتوالاعجازذا5يرتةرعلاظماابىالأ-لموب

.و)يما"و5وج!ذص!و)،بهث-:دلب!-ايدةه"اندأمنالأصتاز

*.الشهبربىالحرالأدل!رخءؤء!طفىءودابلميلالأستاذ"و)-مز
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ءأدادالأ--إؤرأىافهرحمهء!طفىممودص!هير"أ-تاذةاة،-أ

بينلأسدانوةث!رأواربكاا)4اأن.ةفقد،إنة11!شاز!رذء!ةهفى

م3أإذلككلواصضدل،الأ-ةاذناادعاءبركلاماقىوئا!+لىما

!!اكانماةيههاالةولا"واثأو)اإينالأ-لموهذبني!مرنءوكا:وا

ثيف!ج!لوءنءاسص!15ءنااةإينض!ةونيمواذو-ملمأةفى،وح!

ةلم!ءفي"لهة-كاذلهحاوةىءرهص11إء-إد!ط؟لاث،1!،،بر4أ5تهلم.

يةالضاذ.5ناإصولارل!واليأليزلاةمو،ل1)-ح4ة:كاالمغرهسأ

لهرلإهرااالطلحص-51،.ءيردت!!أتهارآه!إذ-كأج!اة?ما-!ا
بمالإ؟ره-ينعانالإنرإلىأ!طراو،.:!بمكانخاتف!ل4إمالم

.تديرإطإلأطاا،:لسورةفىا.يرإذا)ةنن4قثهـ-5د!ا

أهيمبئأبه!ر"4بؤ!اهإتالأ-لموذبلااهربأفىةر40طىليل-ائم

:!تمابهضفطال5"أبره!4-هـعإهدا!!؟حما%ء/ىءحيا،وفد-ين

تحدثهوماارهرةصرفااترة".نوالة-دراطلق%،ك"

011
،وا+ظن34ثر-ذالىةإج2لاب!هثأ-والها"و.ة-ةل،،إء4

عت!اءأكوكرمءة!ه:ك-زدر.ن!!ر،ءربصقيرعي05!!لا

-ة!اوزولا،إ"و-ا"نور-وعلأه!رةإةالةءنءإت"-لماءيح!هل
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.أىالىلةة!ث.نكءظشدتأوإلبكرشهتإلا"ءاتالىم511

،-طإبات!!إ--برقو،احمارء5.طولماا)!نعوعرما)ةممو!!ير-

إ"صةدةص!!و!وال!نآارنزقي"زرتصالذىاصاطب،ن؟قوقد

33سنةالأإإك15ثةدىوركانجىرطنغا،ى!بارعلاصرف،وننا

بل4-4إو)ح!ة"4!تءثلهعلىب!اعرائ!ناب!إتاطاءد.ا)باة-ة

-ءندكلاتأطا-دةأ،ا.أدةةأاماهثإ-قولاأولا.!صرا.أجعيرلا

ءن"أ،-6كأتأنإط،"لاثتلالإ-رىذءاهكاشبلىأآمر!ان

ك!1)105أاةدصوز!مماات-؟راولإهإلىأءل!ءاو،ي!ا؟ةماأءسا-دهـس

:اةوةه،4إحمى4ةإقى"--اهلم!اتئص"رخ-ذهببز-+ة

ءن!فءهضهإلا4-خىهـهةث-ةلألمبزءزإكبمأاءةءنر-ل

قياوز-أرفوهحا012أهءنأ-دإئءلىيروحب!ااءة!أوةبامالا.

يردرها،ا،13أجى"اإلى.الة!بهر-+تةداهذ)كة-كان،اط-ءة

.اطواكللب!عأنالىةاوادتأنوإما،ا)برءأءءلىلإ-ناب-إ-يط

.،اثاتلىأأوقظرا)0آءةو،الأزرفؤ-دا!

ا؟ر

*ذمايهوالا-،دلالالأ-تاذةط!-إت:صءنثمصمارءدفىنو

ا)ملىبينألأ!لوثصزونكانواالهربانةولىأنفىى،
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،ول!ةقما3ةهوءنت-:مابوانوكامانمالمو3يبرائووكاذاطةمامكلا،ة

تةالمار؟دثدالأن،ا)--ثحرا)نظلاة--ةيمءندا!كلم"ذافىى

ء-وةد،.ة+واهبقصا9اطلملخال!قولذوىعةدبداهةفضيرالأ

المربالأدبؤ،9مأرةبمحنأول"ه.نبوابأ5.:لاكىالحاةر155ا

-!بقىشلأ!ا-.تور،ولاله!لهاثت3ةالد.لىمرالثء:ليم!قد

موى"ضتنةبماةكرل11ابدةد!ؤقىع4الناضش"ءةولاتاز!ما-

ولماطو5إرءاإعبمابي!إكالذىافىةولهاما،الأساصءنالأتاذ0

أمر،فىكطبمورضرةأ؟س،هغيرةدملىإ%-ئة+جىز4إلالوصول

+جب!-وا.يدءلىلاصفحماقيممهةيقالإن!انجى5.فهد

منر.ثة!،اند،نوا-:طهه"تذوقهالذىتف"طرا)ثىءبروء"

ةرآن9جاءو!ذالمث،الإءلى،ايمفىو4ة4ءاإمضنخطروأقيل

.ء-ازلااة:!ممودءيرءفىوءلىماةماوا،ةالهلىما"ا-لموبأ

الأصاوبص!قيرآهاء!-واصؤط:9ا-ةدلةدالأ--اذانم

المةطفىالأساوبن5بة!حأنهاالأ-ب،اذ-كرولو،فاوالمنعالاملى.

أل!ىا)-لىماالأصهإوببنةأ،!-3؟ةالةهلىامض4ناجدروحد.

ذ!لرخاا،ةما-اوبالأناارة4،"المرادكانإذباةهتما:ةتتضفه

بهد2امص"ثةياألئهالمطردكاا،بىفقفى4إءلىهاطفاه!بمنى-
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!8تلمةنا"اة!ءث"نا!بت!فىصتماناسإةايهـ!أثاأفاهعةالأصةاذ

نةروا-3ينلا.كأإنايرتو،ء،ت"ءص.تثمءإتةءنثم4عاةةن4ثمباقىءن

"رضاصغآ+رضءلى:4-ص-ا+قاكنز،؟ةح!رلاالآتاأصما.(اغما-امالأرق

:ة.لى511اتارإإةر3رذدمجرلىعا5)الأ-اوبا55"افماأهولا،يميرآ-و

ءسياقفىوا)ترأ،ل"-رضرتفةط؟"لاوا"لا-ظ-"9إاا)ة-ر-د،نالق

ير.فىبماتمرآناعا"أفحهوماو*هاةاع!م.الإوالافناعالىيهـدفثوىقأ

"قه.4ؤهه!هصماه"فىلى!خايردلاالأ-اوبن4ناواوهذا،نه%إ.ن

-ةاقى.الأب!ااستدل

فأ.تمههص؟لدىفةمرؤد1511ءاءفاهبمفاعااكألأ-إوبح!نإذأو

اشهإهببزيرالتضه9تثم؟وله)غذأءيىوأا-ذ!اإ-طو،قا2إ*اتهصتر

ركلايزةد!و-5ءئالاصمون.انآ!إحلى*5،او!د4هأه!طا"ءذإنأ"ثلأ

،4إلمادالا-"ثإ-نةيملا!لةأإة-،أداترتأهـنابمأزإذ،-إذالأصص

ادكار؟9؟.قوع-بنبم:هآاأ-دإفازفرؤة"ة"ساكلرؤكانةقد

بولتث"ض!واءن-ؤ-مر؟وصه-!ار"نتدهفلا"دآءهر4،جناب!ثصا

أإ+رة".نأ"ك"4ءةإ.قيرلتهاهي!مثةومف2ة-!ا،وز-اءو،،3

اح:قيةلاب!هث-وألهأا"و-إة"لىايا!4أدء4خوءالدهرفيءحر!

.زو-ة!الا"-)ولىتةو%أبءر-نصصأهوالأءظو!ن5-ذ3كرإلى
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الىأىة!هلةءنءةدكةو-دتا)ءلم!تر-5إلاءات"إلىثاطهم

ة-كلظإط!ااح!(رءباصماإعاولصاا)صةمماموعلمم3اةاإصيرةرو

احة"و!-س9-ة-،فى9ةهه!يءثلدهـء--!ل!أ)شأتبادالىءن-راك

زومءيبمزةمو،،سص"حممها1ءلىإولوةت5أ-برءمهـ،ادة"11!إ؟ته.!عر

أ.ثإلماشهـاداتازاذه5و-ود!انو،"ءصر!ارا!خءيرنإو4ثلا

دثالفراحثلهمأوتويم،ادثهمالملأ-!4صإطيرة:4!ؤطأليجه-!ا

ا):-:"ث-ءةاو،-:"صاا"%ض4ةفماإدالأ-ة4ءإثءولالذمم!

إهـاالجاهـ2ءرقافىوأ--،إهالأدبر-ثا4ءا-ا+وهوآ-رة،لة

أهرماوأفا81!اأإينالىلأ-اوءنيردثد*اءة-دافرآنااناطق

افلىاصلأارصرلأسامق"الم!ودءةء"فالذءهدالأ--اذإ:رر14غ!وءلى

لهتذكرء"ايدابدادص!ذاا.-إبإلطالأ-!اذث14وة،وبرإء-از.

الثه.!ء،ر1اب،ءجىال!واردةلهءا

الإءجازأف!يئ-ةا)-اار1ه3.نةهـلأءالآرص!ءسرةءر"فا

تف!يدهـافيإءاءصاإ+!فىوىأنإدار-ين-ولةأتهـ"دةاا!رلى"ةرآ

قصيافى!حدهوإةةا)-اأا+!ور)داتؤ!ءلىلأؤ:صارارأن،خ-وثة

ةابيم"وأفه!--ابدام4!و،حاة،اتذات6هـا-ا-لةرازأد!ء-م

يد.بدأإمض-ت14ء:.")1ن4يةطابالأ-قصرص!ءهة!-هـ،!!ء-ودس
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لمضمابئاك!كلف

ث.3-عارإلىثبالأدىاخلأ9إةة21وء!ابةرلاة"511المو5ته%و

-ء13)!اط-،لى4ءد.-!ثءاأيناوالةءنلىةدموب،ابيد!رالتء

دءاةواا"ذ.نصحو-أناظةوناوكان،15ءالأد؟ارآءنأبزلما

ن!بالأد-ئ-.ثلإأثافىالأدبقار-هاءوشلةالبلاصة

للاءدبص!حاةاءبزابحون؟،وال!-"اتاوكاكةعزات

ا-حنث-و،هآران44ءطرص!تأجمائما!!وةدالناي!ةدى-ئ!فىاو

فىإط.وءأاا-لإ؟قاذسىت4شدةداءلموما04.يرىإلأدبصؤرص!

"!ورذ؟يمةالىةفاه"11ءلىسصاء"ت-جمقق،ا)ةوةء!ور

-دءبئ.ذو-لملأخ13و3-أأء.؟-تب!هيف،ص!*9ا!ها"!8

11--كاف"ه،خ!-!بأ!أب--ىافىإأثالأالأدب!هدانةفى

و!د،الاةظن!أ!بوهثةال51!نبهتةوءب!ط؟تءيرز!رةفيءلى

د01إصعاإلىء"صإو-4اذالأديب)ة!4و-م11ا-ءي!رةاصاحب

ا.هلماكاصاواطرءنلديهص!ونأندونيةبورأوعا:اقأوجتاس

افكلر)حنه،"ادفةمحرةةأوصادقلإ-اسظر".يمدما
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.رك!+وهو،ألأداظ--ونلىالمماطأءسإلىدفماادة+4دالثد

ءه!ر.فىالفكافإوادرتفمارأى9:لاضكةارأءحرصا-بءنهث-!

59"ةةاء!ورإلىا)همدبه-أت:ص!يفرة،ترةظاهلة.تفىتلوخ

.تدفق4ثدثه511!!ةةأتاوحصاءلألى-ثولوشاهد،كه-كةار

اظةونءنلدىاله،اطفى؟ودوا،كأاكاصلواء)ة!لن4ئهاالىيالحسةات

لاسهتعارةاتثهرتا-ودرص!مأمهوىءك!لا،اا)ةأرباب-ممأةة

2فىنم.و!،الذا!هةأمثاخ!اكلواآةوو،اسبةواأ)-جعوالةثهبو

ةي!:طوننلموثة"

وأءوكا،بالازةباصثءر!ماأ:دخاأةواعن4؟نوإذا

11!نع!اق-ررةإن4.4أثوحدتافه-صمءلىءاتودا؟نما

ذاذوإذادالاءدثم.نفااماهاء"موصإفاةدوا51اذا"ةويرهد

ا)-كاؤبيرغب!اإلطبهقى-ئمإصاءة1ا)ةرآفياا)5ءأر-افمى1يفىء

أ!ةاقرآاالآثاتت-وأونيمفينالمتن4ازةروايمن،،لءن

تدونبر-يثبهـم"أسصرة"تدشونا)ة-كاف?ن؟8!ت"صاقا

الاؤ)سا)مةدثصعحنرص*54خ!ثرفىثىء11--ةمهلوناذالار-ةإع

"أجتن4ؤايلاءإي!الات!فى-ثةمذا.!ثر،ءوءاثدءث.4صدشعل

-خدأو،بةا)-تراتوةظر،ا"خ!--امإةاإلىاءي".ريبرصحبل
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-كافا)ة-رمانهووأه،ا-كانا!طهكناةدتهاءزءوكانمااسالإكهس

افهءهدا)-ءدأنوأذكر،والة!ولتدوا)كزص!!ر-ا).ن4إل

اتةها-ا4أها)ثااص!!ظيجملدأ-+ءوء--وءةتلةعاورسالةد؟ئتةنديم

.لمد!ا!!لمابع4ت-"ةلا--!ماتءنأ!دريماصمر1آنا)قى-ءن

الاداالاءةص-امءن4إترخا،مهداس؟!تةة"أإءةةد؟صا!ياتللآ

ذلاثنىإن،هبر-)ةيم3صأضا!ر)ةدهةالأنذأثهـ4تءتومما

!ر.دواأنون20و،ات+ةرلاسكلورواانضصاةفالىمهـ+اس!+افى51*ه

بدتةدنبر4110فيصذارأةامء3نر6كأ-ثصلاءفأ،الوت،5!؟ط

--ءتويم،3ثرأسدوس!كأةما14وم25أزواالبفضإ?ن

-ر(ءزد!ء4ماء!اإلأءنء!صاأةدوجرأ،رنمع!4ىص!انعطاالا-5

صصةاةأاءخ-وازا!ارصونء4دء!اوعمةا!دااد-روؤددامء!:تخم

؟ةم3ةهالاثتإ"ةةدإءاالديززتازتوأ،نبمك!هويرءعماماذا

رل!)55.ونإةموأعهءل!نته-لموام.وأ،وم)تتاثه-ءر-14

اةة+ال.ن4فب4ذهة3دأءاآ-شإلى9ونت+.2يمصءرنممائان!م

.دص؟سءة!اقإلطرجعلىءخةأءةاهماكان

اررعرما.ةدةصفىاوالأوب141،أثافىلإاالاء2!ن5"ذا

الضهتورءمهنطا)ةاةديخاإهف!لدىوزكلإذ،الداءض)"ةء9ط!)ص
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إطمع!وا،اإر-فبالمماهح"!ااطشإتوحلىا)بهان!فزظأن

وإذاكان،ةالأدبالآثار!لىفى-صيدا13ت--بدواةم.والمأهول

.أران-!ةلةد--افه-ابيمالأءلىن!وذجهوأ-إلىأ!ماالأدب

و:!-4كاأهمهايئتزورهعموتجهل،ةةدرء4أصالةن5شاداأ)!ن9155

ةإن،إثةاء"ةمق،،.ءب!اإلمدتزثة"زر:هـ"وبغوهاه11ا)!دخب!لى

ةرآنيلأ-9ا)ة!هوصإسةد!فىاءمءاةراملئهوأ)ةإةدين"ؤلاءءناةةر

بحصدءنب-كافاذ!صاو--ثكافةإفىصاز-يددخ511-+!ههيى4درامه

صاةدة-إىكةبلذداترةأوةد،محائقالمها!آدءنا&تترلا:ابالىإلط!صرا

65أ.ما--5"ءلتتضءدثير-يمء4-ةثا؟4إار.نكايرأأ-ده!اخ

ارببةةإةوابوه!ااصا!ر4إةاأوعاكلءدخا)5اعأ،-أن4صانو

ن،ف؟ثة1):لاءى04،وصسابأءاأح!4و،تل!تدبأنيريز!دلىا

لافةط،ل"ةاءإ!اءو،ا-صرداء4براوء"!!اصاة!ه-!ي-4ة:ار-إراس51

فص-مميء-ةوفىإلىإةارهـ.ةأقيلىان!-ك!اإةولو-و.لىص!"تو-

-فىأةرآاالأ-لموب4سراإذدبئ،-مدرصدأةنونو،ورثإ)ةيهات

ائهـمآفى-هـليتىإلىلأدباءأبماردةهتقدأل*ءحىأ!4طكأط!ااهلمو ..ء.0111

!ةءابيق!ب-ىف؟نض!مىعنةاو)،ا)-!!!فىبخهرآالزإ،1:!3*!"ه

!هح!إذابا"ر1لى*إلأصماف5ءفئت!أ4)إةوآات!وص9مقبهكاالبد
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الأتمايةاض"ث-دل!)د"35بهـاالعاء!!ا)حاتظلالفى"/القارىء

إم!هىمماص!كاةة4-هـفىث.ءةةهـودارايفمهلحينااسافرةافىالمه-ءلى

والإصجالواكزتجو!تراموالإلجاءوالإدماحوالترهيمت،لما،

شرحهاكثمية511ايانواع"نئةوءا04فالىيمتهىماإلى.و"تزويد

!بلمازأ%اد(القرآنإدخ)تاة"بمفىصىا!اهإلأ-ح!أضاافا

قياهلقهفالذالة.حىل15اصهو،1ةاكحص!8"وا،ءياةاأح!فوء

ثإة"-ءثإل!4فهةةلولأأالأوةق.نكان،قا)ةرآابيان

.تثكثباص..

سالرةاكأءل4تثازافهصةابفىالمعابوعالبدبم"ظاهرإن

ة-ورهاهىالفا!-ثفلبرهث!والماالىوء4ءنوهحا،فةإب،دودة

تتلشاز4الهلافيئ!اصاأفىحير"تةءنالاائهاإيراوء4ار.الب

نءوله،يهووثير.و-55تهوءور.ح!رإةلاجمدهطهوع11البهان،

ثءطررهـحهوة،جداو؟خوصطرهة؟لا"ماا.ووساء،ة".ءةا.اهـةوس

الذىاوةهقنالمزحرصأ!و4يللىتههانالأر?رفةعلى-رصة)ذا

ثئتانئاةرأوا،ا.4.-5افهىوههيةضكاط-ةإت11تصصدليجهالا

:ا)-ك!تأص!-ابءنو-لءزاقسزل
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اؤاوالييخاذاتك!فممءنقئاورتاهعاإذاالملثهسترىو"

الهآيات.نذاثءلهفيوةقوماكحمالذاتم3-ةرصضكر.ت

تو-بهمو،مرثداوليالىقيدةإنتضالوءنا)مضدو3ةاكهب!دمن

با-ط7طبمما):مالىوذاتال!فذار،ونةلم!3رقودوهمأيةاظا

والمهتفراراءخ!ملواهـتءاي!م)عا،-تواوصهـدإذساءهـ4

دا5ةةذأما،بكبرلىوةلالآث:ين15+ينثااةرأ"عبارءن!م

ان":ديمأوإةة-ك-:ةلأن،ونةا:كإلىا)5-ادءنإبااصا!!ر

ا!دايةوفىال!ينوذاتاكعاقوذات13ووءإا)ثمسعالموعفى

اتلاوةالى!بركلكأجهاتنكاوهب)والرزودا.ءفأ"وأو"!لال

إلىةرءتقد--ةئذأتءون،15وءداط-صاتهذ.رصد

دةتءونأمادمحماتوإيوإءافىالمهيرو-!ر،الأة-!راسةث"اف

.بصا61رك-فىأنندوثورا)ةءةدتةوة

ءلىفاا):لاإ:ما"فت:لمةيىأ"وذ-ينبهركاالآنصفىوة

دارىاخمافيملنرى،اط-ءيم3رالذز-وصىءنوا-دنص

ن.تهأيراء9ا!ايةظبمارءد-4ةهكرالأدبى"ةصروحإلىمة..ق

و.وص!ما،أخه،ءنلفظص2مومدوكاوابئوا)-مممةطرفابتذوق

دة3-رم!"ارفىكل؟ما-رف"لخه-ذفلم.الهةصءنبئءثلما

،81-)م
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اطسناتا"!.يىبمب:،قلاةرآاةصا"-ذاام51الذهةقيا.ةو-مثد

،الأدتبا-فئفافأ-طأفقداا!اابراءةءلىرلان.رهة،-تيدأ

أحد!تةت:لإلىيدةهكا0ءوذ-ينالأ"ذيخاقراءةامدو-!د

إلىئاالانهياز/ءلىأ-بركوانبإخ!ماإ-اواةاأو،فير.ءلا

نربد.وءافتةأ،ه،تتأرما

و-ثل""ودصهورةقوشلءزاثهةةوللىإقر3الض141

تواصالأعسوةةىالماهوء.!ىفأقاصاءوياءاءك!اساأرضيا

فأ-دهاالأ؟وذجانوأما،إينا)ظااةومدأ"و-ئلدىابوملى

الىاة+4الماب-9من36صالإه-از،لائلذالجر-اق"قاهرلءد

،ا)ةرآنادخ"فىال!واقص!.الأسأبىلابئوئايي!.ا،أرنار

دة!ثن؟ادكاأنأرىإنصةتو،الأولىا)!مابمةمن043ص

واحدة1!لمة131ءفهلم!اعاءنفردةبمةيمرا)الآبةقجهدوراا-ءس

إ؟قالأدبيةعصا-ات!اقبوضحبمابتكاهلأ.وثأقمهأطقات.ن

عنا.مماح!ن-أالأدبىفىالاص!يةا)ا)ةفار-"ذهول!ن،أتواتها

لاخ!الة-الجالفى3واةدإذإثوم،ودم+3-ا)فقاكارسون

.بابدثدث-ح!مأنيربد

وةهل!لمالى+5-ولمفىص!رثةاإذك-نثوهلرا)ة-اهد55،ل
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-توثوا؟الأءرو!ةسالماءوءيفىفاإقااحماءو.ءاةكابمىإرض.ما

الإم!ازءنمالا!ةة-لى"إ!!نا)فاإالتومإ+-دأوتهلىدىابوءلى

اهرةافااإةاإنر.نوجدتءادقي!يكإ،خوفترىا،ى.وب!رك

13هةتيمماا.هؤطار-15إلىخكرلأصإلا،الفاهرة1"صلا-و

الأولىلاةت-5:الاوالشرفاط-ن!اضيهراوان"ض-"

وأن15آترإلىبمارتةأنإلىح!ذاوه"ةهاابالى)ة"أضابا"هـالنا"

ل5،أتأ.لص!تث-ءان"!و+مامنو-!رلإ؟خ!اتها-بمالمةضمل

ت2لأواةردت،أتوات!اإينمنأخذتلو!ههث135لةظة-رى

ءاحدو15ةبرطوا،فباا"تل،13ءكاقوهماإ"ما-ؤدية!احة"ن

ساءر!اءة!رلاثوع-ذ،!ا-رةهء!إلى،13:اةءاإلى.نمارأنءير-ءن

نأفىظ.آ95رأ34أنلمومو.8،زاكفىأثلم!ةاو3هف،تإي!ا-ما

ن!اأتءاوفىأى،ونإياا)ةداءكاننمأ+رتثم،الأرضةودةت

ثمءاإتاة)8لحاتةالأنرورأا-!فإلىءط411إصاةثم،الأرض

15وأهـر11-حما.ءان!13ثأ،نو5ب!ا15وأهرالأرةرءأداا-!،أن

-هـة"ءلىلا)4براءءا،طوءثصةهلأنثم،يخص!ا؟ا3-ذلاث

ذالمثديم.أنم،!دروةدرةر2أءرإ،لاثةفىأنهأعلىالمار.ةهل

الأ.ورهذ.ئدةظءاهو3رذئم(الأعسوةءى)آمالطقولهة+،زةرتر.
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وشرط-5الذ3ركاقيلادفيولاضارثم،!ا؟وفىىملى)استوتوهو

ق1-ةل(بت!أا!راق()نيلبلة.فاثمثأن11ءلىءظملةلدلاواء4خ!الاة

مةروهـالإءتازتملؤكالبئاظ-اهض"ذ.)ثى?ننرىأة،!ض1511

ظلاةاثف!-+!دارأ!اأءنةحماأة11طنرهء"ث155روص-دةءسكت!ءو

ذلك/مصأةطق11قلىتتوا،و-روفء-.ومءوت"و-ثثءن

كا.كأيبا)5الا-صاقمنالأاةاظء+اقإينلما

!الآةءنلةظ)-صهـف"-كااط!إث"ةذا5هرا)ةا-دءه3رذ

باييما-لاثكادعل!ا-صا-يما-مرحأةد5زولهإلىأة!كا51ا-؟ر؟ةا

كلما2!:ث.نولا!صردباةاظأ"حا!ثمنبةةاشللاالأ)ةأطأن

ءهف!9ءصلاقةمالاوشلالةضهه"ازة؟تلأ)فاظأوأن،ردةءةكام

.،الى"ظ!صإهلهق-15لاءاالمثذ"أ:ه01أو-إيمااكأ1دكا4مخا4لاا

سآ!الإتدال!إقح!الأعهبىأبناةولفه?.4ا)ةا.:عوذخالأل!أءا

تثولاروبترأوءا"د-13الإ-ءثتطوللافيم":-س"ض،-

الى-5افه-ابيمءن4صإإوز،تااث+روا811:ورا-مملامافى

)-سءث-5+15وءدددخا)5ءنسب!ةيئوثصأ-داءنهاا-:تر-ت
خا

!فإأةس!اءوواءاءكفااإاأرضهـاوة-ل"-+الىولهةوه!ا4لةظ
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يةوآبهدأو-يلالجودىءلوا-:وتالأهـروزءىا-اها"وفيض

ابلهىفىا:ا.أاا،نا-.4،و51ا).دخ!.نةي!اماجاءو-بئ!هل،!ظا)ين-

ةولافىمارةوالا-8،والأرض"-عاء3رذفىاهـهظبةبفةاوا!!اوألا!ى

يامعأراطة!قا)وةإنا!اء()ةولىلىوادمما.والجازشالأرقوأةاإمىا

بر5وتهالىصكله-انهة،فإالماءوءهيخ!له-وقوالإثارة،كاأقا(!صماء"

+طرت-خ-شعىت"لاأ-اءالأن،:يرب"مانبمءنإفماةتابهاتى

وجهملىاطاءل5إض115-اءهيرن0ءنمافير!الأرةلىو-5!."-عاه

تمةهـل(واابووى.لىا-:وت!وقولىذوالإردافاداءءنلأر!ىا2

اءالا--وأ-ا?لةا.ةثلأن،والتملإل،الأعي(أو-ة!ةولهق2

أة!"-الةا-اءاالأ-وأة-امأ"-:صاا-ةوءب-ينيمالف+وء-"

الأرض.ن!خالذىإ-اءاوا-ةاناص!اءا01ءاضبامماإلااليس.اذ

وةهلقولاقاسوالا-ترالأرضظمرءلىاطا-لإ--اءاوةه!ى

5مااكأاتفةهر9لةتآ(وم)!4بولهفىالنفهلااأوابئاا)نأومالة!مدأ

"ءخا.لى5يزتدلاالآة"لةظلأناصاواةوا،إقص!االىباضارة.اله!د

15ء-نبمضءل13بتياالقفماءطفقالفقو!صن،ةصهـ4-!لا

!ظثافصةانةص-هـصانهلأنهوالابجاز،وةوصهاوفق-قىتيب

،طو!كيربألةاظمحبارةأتصرفىة!ء.خهايخللمءصتوءبة
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ؤةجم!3ولم،ءاآ%سفولةتضىةإازولىلى91الآةولأءنلأنوالآ-ميم

أن-3!ءن"بمإنو-ن،)ط-ن9غافىالأفاظترداتلأن

?لهه،ث!ءاع"تثبمماولا11-كا،ممهكأةممفىلاة:وة!"-اخ

مخدرومروالاز--ام،13ء-كافىص--ةرةا)ماءلةلأنوال!-؟ت

ن.الةلم!لءا!ية--مكااةظ-زالة!4إءذووإ-مولا"-ص!آ

ذا5ر"صحعالذىاوهوةداعالان4آلإيةااظأةأءهوعدوءااءا"و

ثصرتت-!-ةدم؟13لأ/!:ءإنأوبدص!4اةفا!لىفىإذ"هاب

منةءدد!اص!وىاءلاء9اءنإةصينشوءثأ!د!تصثت1)فظ

لاعالا.ةإصمارو!ءوص+ينذة؟اةءت،والإ-ة+ارةةانضصهـو!ا

ظوى011ر؟"-ىمذا!إهـلم!رإلطاللىرصك/ظرفاوالإةور

ظ4لىظإرمااذ!و،ه-ر-ةها-سا-ةدا"!ا.!هـ؟.،وءا،اظه"تإث"

زهفةوصلأ"ملوءتإقى14وقلآأظرىصءفءلى

."أءإاوافه

!!ا؟ر"،ل!برلأكيأرافا):لااةطب:قايمقىاكصفأشأيت

ا!ىالأدبىوحافىإ-ةثفالصءن4ت!صةرالاسطلا-اتاثصتهال

فدى،ءصنا.قددريي.-!و-لب!االإدرأدكلت!ادفيو"يفورجم!طب
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أنهالهدخ!نواعلأهداداةاعلىكزةا)418حرء"الأءبمأفىابئدخ!

جامالاةووالآحتوالن!ذيبا)بان-نثذكرة؟ءخ!ايدكار

يه)2-،ز-شيماال!رالآإتءنآبةكلقروجد!ط15وءبر

هراالظو."ذمثالوأ،هةكزءلىتر!ار4%كلد!ئهاا.لمة..ذكرأن

اكط:هيئ11ترفىةبةالىحنواأصءنأصبمايخضصلا!"الها

ةبمفهو)ن،إر؟،ا-ئابلي:ولى-لالىأ!..ثة!أزدحا!،والبلاء!ا

أوقر،ت.-4البدا-5ي!رةاءهصرقعاشةدأ.روإذعاوة"ن4صكرأ

رومت4ت-لىلابىا!رالاءيانالأءلىاال!طوهوافهخابيمأندت"

رأىلىاله:ون"ذه3شت؟او،04لأءرثهأ"ةةوادإةءدإلا4لم!إفيا)5

إلأسالوا!-4مهاةص+"،ارو،بلاء4ا"صاأاء.ءلملألأ-خابىأبئا

لاضءرء-اثبريمفى1ثهثد511ؤ"-ولاافا(ؤءلوا،قد،أتلةهما

لمبدخاعإةون4.ءسرح!فطادءص!صةحر-دوالآيات.ن

-وعاروادراكالاسة.لابفى.ذ3ء.،1،لاثةلوج،4إأرفىددا،"

بينةءنلاث5ءن)يهـلاث!و-لء،.الئههـ-ئرلا-تثمرث-0315ص

حرءث4بأر--ص.ة،.،س!ر"يةا13أن5ئ!51("؟48ءن-عه!ن!ك!ياو

إةارنةواوال!::لدافالإروأكرثثحوا!رازال!"حااجلاخةامنعاوة

-وا)ةاو"ة+)تلوا)ض!ذةبوالإة!احوالإدصاخوالا--درإك

http://www.al-maktabeh.com



028

بزكلامرمقوهوكد،!بيانوحن"نسقوحسنوللساواة

.إءصفو

إلإءأهـفىرأاتةبإتا)عماتتحلإلالىقاهر9مبدات!4)ةد

را!49تثمما-مدادإلاالأءه،أبىابنواقي،داقرآنالفىولظم

و-دإذقاعجاز.لبيافىوق":ةاداهلىثرة"جم!أه-مل3!رب""جمدخ

عنهذ؟أخذت!دوهو،ا!يىلحا"ذاإةلب!شون.أدبا?ءص

نأدونوةقداأثاءإ9بالهرالأ-اأ.بلتطورفييةةار9اسةادر

القاهرءبدهـ:-ىكانوازا،الا-ةذاءةالمهاءص!لا-ءة،ظيحتة

فإنمدا.فىوتفحةظر-،.نيو-لحتعاورإلىالآنيحةاجوقى41

جدبد.دورالى"صدليتاركادور.ثل-دالأءخأبابنءةحى
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عاليآأالقرأن؟فسرهـل

اظاكالإسلامكضابوهوءريم""ةرآنءلىص:ووأ)؟س

ضاحة!و،ءاز.!تة-يرءلىا!ط21ودا؟3ةرذتضاأنةأةادراتهه!ز..و

تبيانمنمهسصفىالهاحثينث+فىلاالىهن.رورإنو،هد؟

%صررةفىثديزممافىفاالإالهةلدم-ةإنال،هـ4مراهقىا:لو،ته7يا

فىو"ةحما،الخلصةش11ءمهاإلى،!ط.كقو.2ءلالبهإنواة!لميلااهذ

ا؟اخ"ااتتؤأورباقإةث"ادوصاخصانرئوإذاكةا،9إة-ةا

و-ةسير15اتازأإتوصيحءونقيوة،ا،-مددة"مقافاتوكلذءن21.إلم!4

ث-ترضءؤرخ3!اة،و!:!ا.اتة-اصه-صبكل،!ص.وض!ا

بستنهططبيبوزإث،وأنباءةصص4نوالإفيءلوراة811ن!جا"ما

وذ!،بح"ثصتةوقو،"طبمقديد.يؤماصصو"ةثشمن

واةقراضهالمصرانلازدهارئابفةواءد،بدببنمماصت!لمىعىاجما

لاتضخهاادينب،الما!ةبةتضتتحتى،اض!اواف!ةالأموارتاع

!لدااذا1)،الإ-لمنتاجومواعلة،البحتإطرادءنء-ضهل!يمدع

بهذلىمجهودكللمحبفىنفافإ،متف!صندارجنوةقرؤ.ذاثفىى

هاريخمنها،بة؟ضواهتحتونفيرها.القرآفهةا!ائقثرحق
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إلىئمةدا-ا-"ذالإ-لامصضابوفىى،إةداقواو"ةلمة"ويللم

فهاأءرم51،.براز!5!-ؤو،.ر)اءصثفةفصة،ة4يهرء-دةولءة

.اع8آةاءنآءن.ناصك!ه،4"؟ةءنث15"ني!لاثة،قالآظفى

،ءدهثا-ة"ماا)+لىهـ19)ة-،خف!4-مدءتسء4قالآنن2و

.لهةط-ير،ىها+ةإهـا)"اإتتار"ا.لمهقىعا\ارفهـد-ديرمةفىص

آدو،-"شصار!لةة!-!لىا)5واباا،تة-!ما)ذ4-رضأ"ه-"اليوا--فا

-لآةابا)آياتونسصإدرواتذةه،"ةا):ةاوا)15أولى!نهطر-!اوع

أةهاص!-لملأ!اءنواإ-"ثةأندلىي!إوو،9ت؟ءا-ة!دشأءةصلأوا)

لء،ثفحلأةءن(اسى--دثوءقىعءن-دماإلط-ثير،وص؟ه"

4؟ش12والاقيا.هذاا"أءص!اثضها)ءاأولىءنآ!رإقةرأظحين

ا)تر-ت"ءنطايرادكل-ا05:رةاةرآتإة-وهى-طلأنوبرى

،9ة:دقص!ءةاةا"ذ.ذ-3طباةه-لأنتد.رلاو،لا-ةدلا)-وا

،-"-إلىاةإرهـ.اثناء!ه.وهؤلأءكأواةأدلة،-ة+رضأنةهل

!يرص"

ب!،ءلىأ-ير-ةيمكرا)اةرآلىاإز-سأنونتديرادينبتذه

نأبرونه،ءةء،-د-اصتة.ودلةأإلىأ،-تحدثة/ة!أريات11-ؤيد.

ءدموص-إءا)4تلا-"إ،ة-از.إعبمبمونقطشن!طب!لاها؟عاا)ةرآن
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ووطا،-وتذفذكرن4بىالهر"ان11ارأءسة،.واءنكهوثو

ئن.وآ-8ءن4كاةةاس11ت:هلإثرىاء-إزواص!ة"،وة!ل

الهربءيرءن11+!هموهؤلاه،تنهـ،وأةرمرصمهينوأئنإوروأ

اة:مرةلمو1،بغاصلاوا،؟4إةوالهد،ا-،نوايف!هوأننوإ--ط"

!ي-"ؤلاءافاتا*!حاااوفاةثص11!4ارءلىفىالةفآالإء-از

لببرهسا!ماالي-ا)ةرآنأنكا،اطهورة!ن4وصةأةبا-،يرواأن

ا)-إتو9إ!ك!كأا؟ءن،كلماير؟ة.-"-يرةة-!ر،الأ-هـال+ن-دوا

لىمااله4ة.2أيزإدبماةماءة"ماةلمأدنل-5كل-قنوص،أزوادءن

"ةرنإ،1ءأ-اولاإ"15!وةءاسإا-""إطءنوالا-خماءحا4-ىاةوا

.ةلىايهة-وح9هـ4+ت-طء-ا!آد!!هب؟4آيا)+ضقوايردأنيئ!ءثس

ع-بكهـيروءذا،4آإةث!بمايمانطودايزداكإذم3هـإ،؟ق!ةءن

نأءلى!!،طاداإءةلىءوصموكأطت"ءضءمدر"الدت!لاةموص

!فين"إؤاءلىب!ات-ة!اهـيون-ت"ونيبرسلاجممىبمبناإ"إلا-دةا.ؤلاء

يم،ءدىكرءنةء4ونجممبمت"14يدؤب-"لىا)5هققااطواو-"إزا

مندافه3-8اا-ويبرد،ي-اطه"اط!خاءامأ)-ةص!3!د-رس

ا!4ماهوببهوتةةدو!هبمركاوأ-دص"--،أ4،!ةاياتفارلة

أ،رال+نآنلاةرلىا)5ا!ةة-يرأةص\اربهيحتجا5ام"حا"ذه
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كيراوىاة!راأ-دعدالأ-تاذالة.يرريهن8ااأ"ماإ-طماوتد

فى)"ةفيماحا"ء!مابهكضاو-اه،)1(ارصهالة.نتقاظأعدادفىمحرة

احتياط،ا-تاطة-دو،-ةيهيراطءإي!تماهيف!(9فيادكوا"-كق

عننقلاةقال!هلىى"تة-ورلهذا21-كة"ة؟ودوءخ-ينمةيدأ

أ"ولأنب2،لاترضه+ياالأهثلةبضيوردأنوقيل"4)3(ارسا

نأبما-ءلمااقرآن31فمفىبأمتحالا4أأالأرل،ءثرىيئر51سإلى

نء!خارافهـ-ةا)ترائا،ءتإذاالاا!ازإلىا!ةعتةءنن!دل

د-الأءاهاعدة"ناهذ.9ءالةلأن،مجاز.كلقيهلو،اؤظ-قههة

ا)ئفمر.فىاصلاطءنإلىصورأ،ى

لإقينباإلا"ةرآنأياتالانفركويفبتىة،أةكواثاقاالأمراما

-بلىثقاطقالأن،بالفروضولااظرإتإلا،الهاءنبتال!ا

فىهاأظابهاربة-أنقبن!يموةقيااائهكاتممط؟اطقه!نسرر

لة--يحعرصاأهعاوالظه!اتاطد-.اتأما،4الةرآفياثهمنكاات

.،وقتأىلىللابمااليمنأإن،ا،"تمديل

!ولالفىراوىالأسناذوصامنهدانيدانن!ذانوازن

لأ.،607،6،لأ..عداد19الرصالة()1

.007ال!ددارسالة)2(
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الأكبرالأصاذجاء،وةدكطبقفىواطوحبلالتأوفىالشططدون

:الحين1)ي!ا4ةنتئالث!ةيدءلمهافهرة!المراءقممهطة!اءد

الاية-الىالهرمولا،ة"-سهاا)5-رمكأإلىالآيةنرلاأيرب"

ناها!سةةأ.!طء44-ة.خالآبةاهرظاتةقانكنو)،كذلاث

،)11
خلالءنء-تشةاافيداهذاأخذأن"ةارىءن!و!

)هعل،واءعيح!ءصأص!-لهأنفىتآأئأإلاالمساةقىالقيدبن

ق،يدرثعدكاقيفيرااله-ابيمالىترةرلمناكوم4اةو-ثا

حمعنمااوطمثصأةفةمقا.نلاء511ةطحء4!ءص!وجيهاتذه5ءوء

ةمية-811ءنضلا5-و"طه؟حوأهـ"ا)الآ،تض"-"-يرفى

1)ةه-ت4اه!رقت-طلا،ايروق،بإ+-؟اوافياء--4والا-خماطث

قولة،ل4لأيمةثاءد!آ-ير+ةي!دفةا،ةىءا)قار:خسوأءاللا%وا

إوءتقالأرض-لمقالذىإ،نحطةرلة-513ةل":ذالىاله

أوزمان4رواءما"جهـالو-5،إيناءااربذاك.أدادأألهنتبه!هلموو

وقولا:،اين5لاصاءا-ومأثاةهةأرفى!ااةوافماروةد،اي!أكارإو

هتا!ا.*بأةب!برنتمكاوالأرض-.واتيأنةروايمينالذترأأو"

."-تءىءءكطإاطهـنلمةاو-5

635.صادادسابلدرا!زهءلمه()9
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طبقإادورلىقئاللاأياأيمو1الآياتض"كانتوإزا

،آمجهدز-روأ"ءا،نو-دتبدا)ط:04ياتالآأصثرةانيحالدرلم

:وتلز5افهقولنةرأأنآنلاقرا)ءلىماالإءدجاز.ن-فأبح

واوا!ات":و-وله"ةروء59؟لا"ة-لمنةأإ-نتكرلمةاتواول،

وةوله:،ارضاءةإمأنأرادانكاءإبنلين-وأولادهنيرص.ن

ايىضقا)"-اءإءمزرا،أذى"وةل21ءض.نإ-أرةكو"

إقأتتاقم4أ-انل!ا!ارةلىة4:5ةوو-.؟تث!اكرئ-هنبو-ةرلاو

أه"اة؟-طمماوفىوذلا!ا،ئباولا!را!اباإينمن!زرجداةقماء..نا

يم.صلار"آنةر11ات55-زإءدىنة-!،ينةت-!الىالةولمجال

إلى4لىثا)5ا)ةة-يراتن!ذ!أنترونلامهـنالآتسإقا)فرأما

نءأولا)+رب!اعابندا)ةرآنأنإلىأهزه.ون،"ص!ةاب؟ات

اة!وصاةممفىفي!!ونلاأ.هـونةوم،ء،اة،اسان4!اطب

،ا،ةد--ةاصهاتإارو،ةه-6ادءوما+لموافى1الةةاة)إلى9يرلاءص

،مادع!ءنث-ءوءهوهأندورمة4قب!اآن!ةروا-ممموقد

اصهوودرده"ءب.واةلمأذ،ثتاخو-"أ--زلى5ءلمهءله"ر-افأدى.

ةا34وأا-ةأو،ءلىءة4أظرةإلى-ا-أب!محون.أندونضراهء4

نأاذ،الأوائلرب53511"ةما"قرآنءنواثةمهأنبئرة11ء!لى
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ايضلمج4نيثءلإثهأنرله،-و-ء"وءةار،4"داتاسانافهع-:اب

ءدوالىابرقاارأءس"نا"تدثلا،))ةورإلىظدات9ءنطاس3

و":!ارو"ةتومو"ةهر"ث.حماواصخ5د51-دلاو،ياحلىواا!!ارو

ةةدلطلى!--تةرلاصموذ9فىلاهلىث"ياتا):خارإننم..وا؟:ال

أءرآث!-!-ئ،الأ-ال"نجبل!ىا)ص!وةقياة!هةاتةبت

ثاتاةخاراءنةه-دالى.نيدورثم،الاخملاف4فييبروزلاةد.ي!

ا:ظراى.ءت!ةةرآن11ةاة-سأإ؟ة،ءةبءلطأ-آشلىالأوةةإبما

نأ51-وز-شطربا!!ةةا؟!11تللاةأوآا"هدلمهنبرها8ةةإلىصا!ه

،2ترزءنفىأفةماإو،ز.نقهبخات)اثصداهلاارا-دة4الآت.نءذ%

اثه.با-يم4ءةتةنز.أنيبا)خإء:ثذاكوءهل

لايبر.ونممنةا-اأأنقانراإذا3ضيرأثا-تالآذانل-5و!ا

-يرتةإلىة!ءرالاحبأهممداد!!!بخوا)15(ا)مهاءبافظرابول

ء*"ثفر2ةظغين،ا-د)5إلىإ-ةةدلاةداءي!أثرتف!الآتاتض"

3ضابمنتة:طهون،نأ-!ا-وا.ؤلاءت-ارثإاتةح"ثإان4ما

،اطدتثصمثفا!ح!ت-يرنهأاطة-صع"ةظرصا-بومةمااذ

،ت411ت!متءاة(او،4برذ!1)-33-لااتءار95--رء؟كونثم

ةلمم،إءسار.إا؟مإاقىأفداهه3تابأنذلثعند.وثد!ون
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أنهم.يئ-ونو،تالحدةالهلمقضايا4مهيتنبطواانءلىينونقد

اءثواءتبطفي.طون11-كاذص!نم!لمممفى

!ل!أول"ة؟-تدل-ىالثهرت"ة-وءنةةحدثؤلاء5أحدتبرد

.،عىاكماب+إ4شاء،لو،الظلءد!.فبكرإلىبرهـأ!

!لطءإلىا-ةوىثم5:اقإقولة؟-!دلالأهجرءنث-بدلىثأو

ةت-دثأو،أو3ره!عاوء،ائة-اوالاءرض!ا!ظلدءاانمهوس

!ة.ر"اأثقواالهاء4،تاةش،انولبةة؟-تدلا!ناءىاالفهرءن

أ-انإ"وصافهبةولد3،ة؟-"الا?واتفىوا41الآ-بمهللةتآيلمأو

و-ر!"اثهةولةءةرأرةاذيمقىطالىثيرتأو،4ءةةفى.ئراإءلها.ألز

ؤلا"5قيرأب!اور"ا--اباءر7ت!زو!همادةجاهبهـاتحصاببالط

،(وا)ةرآن15أاإيخا)نء:واص!ت"!تاالمه)ةاتا(ؤس!"براةلأدءهـاءا

نأوأذ3ر11ينوا،ا)15إينبونيةار"ها-لءممإ"-صن!مأوظةوا

ارد-الةلىاإ(1قدع-ب)ثاةوت!ودقيالثع!رالأاذالأ-بفضهلة

،تءقيس-نسفطن5ءالأ،ءهـ!لاءؤ40ل!ذهب15بفنديمءاةب!-3

9ءةلوةإ)ة-لواصضدلا)طاءثهازظرمة-ادعلى"المة"اط-خة"-ط

آنلاهرهـة)ةدع:-دثه-"تةامق،لثم،ث"ا)كرم3شصطماءلى

.9،91-:ة804ا+دداالر-الة)1(
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ما.!مفهأنلمو)"،"ةوءماقد-فيءإد"تلاةووصلإا.*.-9ءظ

ثاطصدأا.و،1!،:ب(إطاهروةأو،إقاصاإلىأصعراررةالإثاءن

و-سهاا،مان!ء!خؤا؟اااكااصايزداداةظرواو":-ث،ا)ةأءلكل

بماهثنلومالهحةا؟قن5ما-"ةصادموانت!ا)مأا)فرآنان

."لوة511ابهـاا

إلى.ةو5--لىاصخوو5كا-كبرلأاالأ-ةاذو!ال!م

الآياث/!عالمنيرفلأفاءص"اصه"د"دإناتأوتلاعلىي!ت.ون"ن

نإالهاروأسح!ول(أ!زأ-ءابالىز،وة4ثإةأو،فىإءهةه!!ا

اطدسوراءنيأهون)إل،ا)ةرآنبىالأ-لموأ-هـقا!و-؟ونأو

أمامن11و:ؤ؟رنونزءط-3ير!رءونثماو!كاراص!ه،لافاكى،ا

تخإء!رإ-:!اله"نةت"ثاأهد!إاءاأكلزإنى+لا!-:إم!بم.لان،د40ثة

،رأثتأطلاء"صاتأإلىءوإ،ص!ف"ب-،إأ!ندوالآ-9.ناصخار

اءعااإر3برالأالأ-باذسص!4"افاإرحبرا!+الأ-ةاثاإت)للاأظن12

.-!فندو04ا+لمهاد"/1-،ةلآثاو5فأ!يربؤ-نطكأا.83كل

!!!ما":)ةوتلأ!-:اذتةول؟ائةكه!اب!ت؟اؤة.!لأو

إنأر!ههـأذ،لو)إ+ؤأ-3!!كنبرراهءادإها5!-ةان.-40-ةأإحاد)لت"

الذيئأننبر-د،ةح!ءلىارأى-ص!أد"إتاهـفالم!وتقالمالان

(91-م)
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"إ"االإسكلء-لجبون"هدكاا)ةفسوءن"ةرآنإبتمادإيفادون

أما،إلىأخأواالةه-فوأ،ههمهار"ظنءلىئما؟الضة-!ركاناذا

تإ!ثااهةين1ءلى?ةهداأقولا.نص!سا)5إلىء--بداكاتاأز

قأتةاإ!!احفى"+لمإث+اعز--ةماءأنإعاللأ!أ.ءخلاة/11ءأءن

ن15،ارثمادو9"داةكقابالةرآنكانوإذا،ص!يماطاككر

و-دءو315ذ-ؤاطإاةةاة511إ-ا!!ا.ز.دونا،ولات!90404نه%لا

ا)ة!أر-ءرفلاأء04ا!4نما.فىلأ"ا:ثةولن4أءا،يئإباءدإليما

،ةرنوا-دأضشاء!ةة4لأت!زإ،41ا"أءاه".رذةة-نالمالى

4إءدن4-ءاب؟طشذ:هـأاطةءاؤ!فونأ)ةر:ئقالأء3حما؟الاب

نأةطاإترةر"خ!رتصكروانرا)ةة-ىأذ"فاا-ةءداد.إ-ب)ء!

ءوند.)ن-ء4ك!د)ن(،يمةهذءا!كصأ?اأ!ا*!4ءتىير-و
..-.وء!ا-

،تورشذنأ)نار-فا-سةاةاذ!5!...لأا"ااصطا)-!-ا..-
.-0،51رو.ص،هـءا

إلهةضةا4ءلإص!ر!أنند؟أإة+اة:ةالأجهإلماطإ!--نه،1اتأ:!أ؟ثالية

اةصممألى5""واء12ةرصإكأأءةإلمزإاقى"ودهـ!"--كرصص،هـ-"تةتو

الأ-!اذحوم.ارا)ةةت؟-ة!،فالى11ءذاصدسذءايمزة15اءاوص!!

فأةد،لىماأ)5ارالاءجىءن.?6أ)ةا!ذ.الالىصافااةافى9تادصمصطفى

،،!ةر،فىإءص"إ،ع:اافىأاشص2اس.اتأكركاا:؟+انماء4هاذء!ما
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ا؟زءؤءة"اةدرةةلو

:افهعا)3(الى

ل،ثمل!)ابم2!رأدبن!:ار+نا)ثافى

أدءرمالقرآنو-دواءدية"لموم511لمذهةةا-لهللأ
ءمش.ولم

ةإئوىولاااةمحم!أداة.ألا-ءتب!ءيثوكان،ةء9"ةظروأ!-يم

ئقءقاالىءكطبوةوهجمرت2إ:ارءة"خلاسبخر،هأمرءلف(ص4ماه

بلى،،ائ!!.أبآ--13أان؟و"دلءي!ا،اأنجاء15-"-طأوإن9+لموم

الى!5خربكرتة-!أبمو51أ!ا4!لالى6اطدةثةأ)ءدمدهذهلىوإن

"اطىةةإن.ةشود!!!اايمزإنو،"ثة-"ا-نفيمثواك!ر؟زة11

ةبا،%ةالىأى.نزص!رو(ةا?4ابأ!!يا.نب!ا!!ئم،ذأك

،ةهـ"تأتذ14ءلى--جةإ.!9أة-إهرو-،أ:ه"ةالذهناله-هـتقو،ى

الحجةعا-4،-!زلا!شضص-ةاتفىعنوانأنهالبرلهجو!لم

.(.1!11-عا،طهـاقفا!اتوإن

اءحار11!برالأ!-:إذالأب!ةءالىإهأط."فيل-ورزثدطوه

.5399ط-ةة127)1(ص

5399ى-3-:ةآصر،259)2
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!يلاع!ايز"هز"د/"تثاطرو"مابالإ-ي!م"تاور3ءةءة"فى

.الأني!ى!تليسأ"أولا-رتث":هضأ"ةلأنفىوأ،تويم

ن"وءءلاشالهةا!أ!ابمي!"ظرالى4حص22أ-،ا!ء-ءطأ!ا
وه

عهد/4ت4د4أصةطاءتثا4آأأ:4ا""ثااتأيز!تثاطر!!لم

دثرها5طءنما)ةءثدأء،1.ر4س.وإطاإراإ)ة4عامحاشلى"ةما.2!ات

ا،ا؟"ا،قأةداشىالى11?!!-في-!ن-ن!:-نة،؟-.إدالى"ةدا"

ا!محه!ةءناا!اءحاإ)درن-13دأفىأتا1ورلء94واة!كوةهلمأءيالآو

أهـ4غاق!!شماا)ةرآا؟وءنا)!ثلى.4ةءإصكللت:ربمفىفيا"

نأإءةةدةاوأا!ا)ةرآتاءير..كه-لىخير4!:تا-ثأ).!!ءض

كاث!)ة،.طا-.15ازدق--!!اعاأكلت!اا!.نرأش"ض-تلملأزةص!!ا4هقيديم-زىالىا

تركر-!أإ-ألىطأ،كانبرلإ"رأا"بوص-*.ودةشظاى.ء؟صهألى

ؤلاء--وءر!اثىطءثاالأعه:اذجماه-نجاءرة.4بم!ةصلرربق

يمون9هراصخماءن?ا-ثب1)فا4ا؟+اءثأط5إ-اا"ةءإتا)!-!-ة-ير.

جم"ت"ء(.و،3،وا)"إقىثاشإة-اس!ا)في!وإإطه-ىوف!صم؟أا-دتث

رضءلىء4-5أقددألىه!ا.ةهنملاأرلأو"ف!لأرض!أوج!إهـءلرةعا

إ-كتابةولالى-!رةةلم!ء-ا)؟ا!ءوبدنأونشاءلأشهثا25أهمىا%و

+ا.ث!مصاصرصءد!د"-!دا:ارابءدهـصااةةاو-د،أبمح!ر"
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ر)1111،1ء-لةفىي!مهـرو-5،اةة-!راءنالأولالجزءءةدهـ9قى3

"تة-يرذاذه)فإؤأتوسكلعثم":ةثطوتلء!ن44ءةثأول-.ث

إل!اءإماوءي،5إملاإلىآناقرام2ةعالملابص!ذبأنترجوإلذى

ثدءماكالاا511ءلى-ىث4ةبأالإةةاعو،ابلمةؤطا)ةرآن"دى

ءماف!إ؟ثانث"ن1ةم،،ءة"صد.أو،4؟4قىرءناباءدون

ءسدءلىءئماهـ"دزوالأ-كامىا"،.ناثمةوه،،الآياثكام،

:ثةالأني!-؟عاولا،55"وء-إاصمونا)ارأءس؟اءلىء4ائلا&ا

أنهولا،ا4ا-ة--يرث-5كاأنة-ح4ةهأورد.ءاكلإن

وإن15ءذا5ثه-ةدو5أ"أأفأنوما،آيا-4"نزهالىافهءراد

واهيةصةابألأدف9+وا)ةإسفة-ا"لقينا(ته-رإفو-4ءا

وإلى،-:4اأءنى-وإهراوىصاةماوإ)ثهـ!ىازالىكا)ةخر

احيةةءنوا؟ا!ص!ةاتة!تقءإءنتقوالأأو!4ع!ةيناك

لةكأو4فيوقعأ!ا!ة--ةبصأنإلى4ءادةوةهدةالدهو،نهأا5

،الإفةاعصادقا)ةظرئبص!اطر11"ا)ةة-ير-؟ون!ىوهؤلاء

يم.ء-تةطءسا!!!وءتدو"ر-طاامهارةلأا-ديروضةتالموسوةاكفيشش

84395-نةبافىثادارء"(1)
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برءالاهالأهـكنوردصةابةايمد-ة

ابةادحهـ"دمة

در"ءةبلوأصص

قهوالىإلةابزثبن

اع8الإةا،ء4

برلضصوا"ت"لا

والإطةابالإيبازإبن

افه(ابفى3تبثاةرا

ا؟ازوثةباطابن

--خي4ةضه

ةر6؟و9ا)-ورةفىحدةالى

آنرإةفى"فصرا1

؟ااتزاءو

الإعبمازفىمهاءسةارا

ةما"س9ع!فلاة

ياءلىاةرآنا-سأةل5
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ومصأ:وعاتلإكلثةا!الإسىا):-وثسلسلةعلىالعامالمشرف

ملأالإسلايةالب!وث3بخه

وتىعؤإقذجم!اأزقا
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